OŚWIADCZENIA WYMAGANE
PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W KATOWICACH

Oświadczam, że:
1. Korzystam z pełni praw publicznych.
2. Nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiadam obywatelstwo polskie.

…………………………………
Data i czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA/KANDYDATKI DO ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKIM
INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KATOWICACH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
Danych - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
z siedzibą przy ul. Grabowej 1A, 40-172 Katowice, w celu rekrutacji na wolne
stanowisko pracy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Podane dane wykraczające poza zakres danych zidentyfikowanych w Kodeksie pracy
oraz ustawie o służbie cywilnej podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatek/
kandydatów do zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach, w tym z informacją o celu przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania.

…………………………………
Data i czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata/kandydatki do zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z siedzibą w Katowicach ul. Grabowa 1 A.
2. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia
rekrutacji na wolne stanowisko pracy w oparciu o art.22¹ ustawy z 26.06.1974r.
Kodeks Pracy z póź. zmianami i art. 29 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie
cywilnej.
3. Dane osobowe Pani/Pana wybranego w toku rekrutacji do zatrudnienia są
przetwarzane w celu realizacji obowiązku podania informacji o wyniku naboru,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu
rekrutacji następnie zostaną komisyjnie zniszczone z wyjątkiem dokumentów osób
o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 21.11.2008r., o służbie cywilnej, które
zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy
z osobą wybraną w związku z art. 33 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie
cywilne.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych osobowych:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
 wnoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami
prawa art.22¹ ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy z póź. zmianami jest
obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkować nie zawarciem umowy
o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach: iodo-katowice@piorin.gov.pl
Przedstawiona treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego
w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)

