
 
 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  
1) imienia (imion) i nazwiska; 
2) daty i miejsce urodzenia; 
3) danych kontaktowych:  adres do korespondencji, e-mail, numer telefon; 
4) adresu zamieszkania; 
5) numeru PESEL;  
6) wykształcenia; 
7) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;  
8) nazwiska rodowego, obywatelstwa, wykształcenia uzupełniającego, powszechnego obowiązku obrony 

(stosunek do powszechnego obowiązku obrony, stopień wojskowy, numer specjalności wojskowej, 
przynależność ewidencyjna do WKU, numer książeczki wojskowej, przydział mobilizacyjny do sił 
zbrojnych RP), osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię i nazwisko, adres, telefon); 
dodatkowych uprawnień, umiejętności, znajomości języków obcych, posiadania prawa jazdy, obsługi 
komputera,  

9) danych osobowych dzieci i innych członków najbliższej rodziny1,  
10) wizerunku; 
11) danych osobowych w związku z zastosowaniem przez pracodawcę środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu oraz monitorowanie dostępu do pomieszczeń.   
 

w celu podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.  
 
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi proces zatrudnienia Pani/Pana.  
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda  
na przetwarzanie danych osobowych.  
 

 

           …………………..………… 

       (Podpis  i data) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Pozostawić nieskreślone, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez 
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. 



 
 

 
 
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) RODO  
 w związku przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) 
w celu przebiegu procesu nawiązania stosunku pracy.  

4. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów 
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.  

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:  

1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;  
2) Urzędowi Skarbowemu; 
3) Podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie medycyny pracy;  
4) Podmiotowi świadczącemu usługi ochrony budynku; 
5) Organowi wydającemu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu  

do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone/poufne/tajne/ściśle tajne2.                   

6. Okresy przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.  
 
 
 

                                                             
2 Jeżeli dotyczy.  

mailto:IOD_USWRO@stat.gov.pl


 
 

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; 

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.  
 

 

 

 


