
Załącznik  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W CELACH REKRUTACYJNYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niezbędnych 
w procesie rekrutacji prowadzonym przez MCKF Kamienna Góra w ramach naboru na 
stanowisko Ratownik WOPR 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
 
                                                                                            ………………………………… 
                                                                                                                                                  /data i czytelny podpis/ 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż to 
wynika z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy w przedstawionych przeze 
mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez 
MCKF Kamienna Góra w ramach naboru na stanowisko Ratownik WOPR 
 
                                                                                            ………………………………… 
                                                                                                                                                    /data i czytelny podpis/ 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 
mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 
niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez MCKF Kamienna Góra w ramach 
naboru na stanowisko Ratownik WOPR. 
 
                                                                                                 …………………………… 
                                                                                                                                                      /data i czytelny podpis/ 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury Fizycznej z 
siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Piotra Ściegiennego 11. 
Z Administratorem można się skontaktowad poprzez adres e-mail: mckf@mckf-kg.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z który można się skontaktowad 
poprzez adres  e-mail: iod@kamiennagora.pl 
 
Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w rekrutacji.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
(sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a także prawo do 
przenoszenia danych. 
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy 
dotyczącej udziału w rekrutacji na stanowisko Ratownik WOPR. 
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