
....................................  

imię i nazwisko kandydata 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

NA POTRZEBY REKRUTACJI  

OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ  

W LIMANOWEJ  

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 

numeru telefonu oraz adresu e-mail, imienia, nazwiska, drugiego imienia, daty urodzenia, 

miejsca urodzenia. Adresu zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, 

numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy. Dotyczące   historii zatrudnienia, wykształcenia 

 i  kwalifikacji na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko 

.................................. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

34-600 Limanowa, ul. Starodworska 7 tel.: 18 33 76 NIP: 737 000 33 13 KRS: 

0000 122 625  a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne; 

b) Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: 

ochronadanychosmlimanowa@interia.pl lub telefonicznie pod nr: +48 18 337 61 31. 

c) moje dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja 

kandydatura nie zostanie wybrana oraz  nie wyrażę zgody na przetwarzania danych 

celach przyszłej rekrutacji; 

d) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia 

zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych; 

e) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

f) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 

g) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych 

osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu 

rekrutacji, oraz akceptuję te cele. 

mailto:ochronadanychosmlimanowa@interia.pl


.................................... 
data i podpis kandydata 

 

DODATKOWE ZGODY LUB ICH BRAK WYRAŻONE PRZEZ KANDYDATA: 

 

Niniejszym wyrażam zgody  na  przetwarzania danych celach przyszłej rekrutacji na okres  

1 roku po zakończonym procesie rekrutacji przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską   

w  Limanowej  moich   

 

.................................... 

data i podpis kandydata 

 

 

Niniejszym nie wyrażam zgodę na  przetwarzania danych celach przyszłej rekrutacji na okres  

1 roku po zakończonym procesie rekrutacji przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską   

w  Limanowej  moich   

.................................... 

data i podpis kandydata 

 

 

 

Niniejszym wyrażam  zgody  na  przetwarzanie  przez  Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  

w   Limanowej  moich  danych  osobowych w zakresie wizerunku(zdjęcie) 

.................................... 

data i podpis kandydata 

 

 

Niniejszym  nie wyrażam  zgody  na  przetwarzanie  przez  Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  

w Limanowej  moich  danych  osobowych w zakresie wizerunku(zdjęcie) 

 

................................... 

data i podpis kandydata 

 

 

 

* po zapoznaniu się ze zgodami kandydat wyraża lub nie wyraża zgody na ww. przetwarzanie danych  

 

 

 


