
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

 

 

 _________________________________ _________________________________ 
 Miejscowość, data Podpis kandydata 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach (44-

100) przy ul. Zwycięstwa 1/1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000328818, REGON: 

241205445, NIP: 6312589810. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: Łukasz Gorczyński, tel. 511 197 141, e-mail: 

lukasz.gorczynski@calanaprzod.org. 

3. Cele, przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja. Nieprzekazanie wymaganych danych 

spowoduje niemożność uczestnictwa w określonym naborze. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi finansującemu, tj. Narodowemu Instytutowi 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Odbiorcami danych mogą być też inne 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

6. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres 

wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach 

wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Kandydatowi przysługuje prawo do żądania od Administratora: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

b. przenoszenia danych, 

c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

d. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych 

wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestnictwa w określonym naborze. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. 
 
 
 
 
 _________________________________ _________________________________ 
 Miejscowość, data Podpis kandydata 

 


