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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, 
że: 
 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą 
w Zielonej Górze, ul Nowa 4b. 65-339 Zielona Góra.,tel. 68 4765370, e-mail: zgora@wordy.pl. 
 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: odo@zg.wordy.pl 
 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez WORD Zielona Góra na podstawie: 
 

a) przepisu prawa i niezbędności do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię 
(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 22

1
 § 1 

kodeksu pracy); 
b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, w przypadku 

przekazania nam danych inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO). 

 

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu 
wycofania zgody i nie dłużej niż przez okres wyznaczony przez administratora 2 lat. 

 

4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi 

danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku 

z przetwarzaniem danych. 
 

Prawa wymienione powyżej w pkt. a)-g) można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu 
podane powyżej w pkt. 1. 
 
Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają z regulacji wprowadzonych 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
5. Wycofanie zgody  

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).  
Prawo wycofania zgody można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej 
w pkt. 1.  
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6. Podanie danych osobowych  
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 

7. Profilowanie 
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO. 

 

8. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

9. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):  
a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; 
b) personel zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz personel zatrudniony na podstawie 

umów cywilnoprawnych; 
c) podmioty, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem, w tym 

pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe, dostawcy usług zaopatrujących 
Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne, umożliwiające realizację 
zadań oraz zarządzanie, w szczególności dotyczy to podmiotów wykonujących usługi z zakresu 
konsultacji, obsługi prawnej, obsługi i serwisu sprzętu, w tym teleinformatycznego, dostawy 
oprogramowania; 

d) audytorzy, kontrolerzy lub podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa do dokonywania 
kontroli; 

e) kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; 
f) osoby upoważnione przez Panią/Pana. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY  
 

Niniejszym oświadczam, że [  ]
*) 

TAK
 
  [  ]

 *) 
NIE

 
 wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez jest Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b. 65-339 Zielona Góra moich danych 
osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.  

 
 
 
 
       …………………………………………………………….. 
         

data i czytelny podpis kandydata 

 

 

*) Wyrażenie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dokonać poprzez zaznaczenie właściwego zapisu. 

 

 


