
.........................……...........  
          imię i nazwisko kandydata 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W NOWYM SĄCZU 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej 

rekrutacji (wskazanie konkretnego  ogłoszenia i stanowiska)  

 

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

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. 

Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz NIP:7340011549 REGON:000791792, a podanie przeze 

mnie danych osobowych jest dobrowolne; 

b) sposób kontaktu z  specjalistą do sp. Ochrony danych osobowych w firmie 

a.dziedzic@osmnowysacz.pl lub telefonicznie pod nr: 18 521 33 30. 

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. 

 

 

 

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

 



Wyrażam/ Nie Wyrażam przetwarzania danych celach przyszłej rekrutacji.  

 

 

 

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

 

Niniejszym Wyrażam/ Nie Wyrażam zgody na przetwarzanie przez Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Nowym Sączu moich danych osobowych w zakresie wizerunku (zdjęcie) 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić  


