
 
……………..……………….…….. 

           (miejscowość, data)  
 
 
 
 
 

Oświadczenia 
 
 

Ja, niżej podpisana/y ………….………………………………………………..……………….……,  

(imię, nazwisko) 

 

oświadczam, że:  
              

 
− posiadam obywatelstwo polskie, 
− korzystam z pełni praw publicznych, 
− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 
rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu 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). 
 
 

…………….…………………… 
                                                                                                  własnoręczny podpis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z 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)- RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „ Administrator”.  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: 
IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu.  

 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) –  
lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 z późn. zm.) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko 
pracy poza korpusem służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.  

4. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne  
dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru.   

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.  

6. Okresy przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o 
wyniku naboru.  

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym  
z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.   

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 

1) Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych 
oraz uzyskania kopii tych danych; 

2) Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne 
przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 

mailto:IOD_USWRO@stat.gov.pl


3) Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne 
przeciwskazania prawne;  

4) Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych  
(w tym wycofania zgody); 

5) Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane 
są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.  

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub 
organizacjom międzynarodowym.  

10. Dodatkowe informacje 
 
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.  
 

 


