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ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekruta-

cyjnych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego nr 2 w Poznaniu, 61-855 Poznań, ul. Mostowa 6 [zwane dalej WSCK]. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od WSCK z siedzibą w Poznaniu, w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adresy e-mail 

____________________________, sms nr___________________________________ 

 

Wiem, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. 

 

Wiem, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie 

łatwe jak jej wyrażanie i może odbyć się m. in. poprzez złożenie takiego oświadczenia w biurze 

Administratora Danych, tj. przy ul. Mostowej 6, 61-855 Poznań, bądź też na adres e-mail: se-

kretariat@wsck.pl, iodo@wsck.pl 

 

……………………………………. 

(data i podpis) 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej: RODO, administrator danych czyli WSCK informuje Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest WSCK. 

2. W sprawach związanych z Pana/i danymi osobowymi  proszę kontaktować się z Administratorem Danych. 

3. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji. 

4. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w 

umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecz-

nych, urzędom skarbowym, Kuratorium Oświaty, Najwyższej Izbie Kontroli oraz  innym organom admini-

stracji publicznej w przypadkach przewidzianych prawem. 

5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy związanej ze stanowiskiem, o które ubiega 

się kandydat, a w przypadku nie nawiązania umowy do zakończenia procesu rekrutacji. 

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-

twarzania, przy czym usunięcie danych lub ich ograniczenie w stopniu uniemożliwiającym rekrutację jest 

równoznaczny z rezygnacją z procesu rekrutacji. 

9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie 

danych uniemożliwi prawidłową realizację procesu rekrutacji. 

 

[imię i nazwisko] 

 

_______________________________ 
miejsce, data i podpis 


