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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedury rekrutacji:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W SUWAŁKACH
UL. UTRATA 9A, 16-400 SUWAŁKI
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału
procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również
dalszych procesach rekrutacyjnych.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody. W przypadku ubiegania się przez Panią /Pana o zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę dane osobowe przetwarzane będą w celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj.
uprawnienia określonego w art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Natomiast
w odniesieniu do danych osobowych nie wymienionych w art. 22 ze znaczkiem
1 dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych
osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie
zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim.
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
procesu rekrutacji.
• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@justpok.pl, tel. 535 658 132
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