
 

 

Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach w postępowaniu kwalifikacyjnym dla 

kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego 

zastępców 

● kopie obydwu stron dowodu osobistego (zgodnie z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

17 września 2004 r. Dz. U. Nr 218, poz. 2215 z późn. zm), 

●  podpisane własnoręcznie życiorys i list motywacyjny, 

● odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 

●  podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna dla kandydata/tki, 

●  oświadczenie kandydata/tki o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 

    przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe, 

● oświadczenie o braku przeciwwskazań do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub 

   jego zastępcy określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

   działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. 

   zm.), 

● oświadczenie o wyrażeniu zgody:  „ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z 

postępowaniem kwalifikacyjnym”. 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin 

i nasiennictwa oraz jego zastępców 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Główny Inspektor Ochrony Roślin i  

 Nasiennictwa  informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Główny Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa (adres siedziby: ul. Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, kontakt: 

e-mail: gi@piorin.gov.pl tel. 226529290, 226529291; 

1) celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego 

przebiegu postępowania kwalifikacyjnego organizowanego przez  Główny Inspektorat 

ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 17 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego Inspektora ochrony roślin 

i nasiennictwa oraz jego zastępców; 

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział 

w postępowaniu kwalifikacyjnym; 

 

3) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie posiada uprawnień do wydawania 

decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące 

Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile; 

 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy w komórce kadrowej a następnie 

zostają komisyjnie zniszczone; 

 

5) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w informacji o wynikach postępowania 

kwalifikacyjnego; 

 

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

 

7) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: 

iod@giorin.gov.pl; 

 

8) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa  ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (link) (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 

(miejscowość, data)     (imię, nazwisko, podpis) 


