……………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

……………………………………………………………….
(data i miejsce urodzenia)

……………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………
(miejscowośd, data)

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli.
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie w związku z ogłoszonym w dniu
8 października 2018 r. naborem do służby, zgodnie z 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 swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie,
z siedzibą w Lublinie przy ul. Południowej 5, 20 – 482 Lublin, email: oisw_lublin@sw.gov.pl, tel.
081 710 45 61. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem danych osobowych jest funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lublinie, e-mail:
iod_oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 081 710 44 16.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6
ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych,
5. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie,
przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakooczeniu naboru do celów
archiwalnych w interesie publicznym.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru,
w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązad się będzie z odmową
poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

……………………………………………………………….
(podpis kndydata)

