
OŚWIADCZENIE KANDYDATA  

 

Załącznik nr 2 do oferty 2/18*     3/18* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych organizowanych przez Fundację Index do Przyszłości, z siedzibą przy ul. Stawowej 

5/7, 40-095 Katowice procesie rekrutacyjnym na 

444444444444444444444444444444444444444. 

Data: __________________   Podpis kandydata: _____________________ 

 

W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Index do Przyszłości, z siedzibą 

przy ul. Stawowej 5/7, 40-095 Katowice, adres email: fundacja@indexdoprzyszlosci.pl, strona 

internetowa: indexdoprzyszlosci.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 

email: a.skrzynska@indexdoprzyszlosci.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 zwanego dalej 

RODO. 

4) Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji 

organizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby, której dane 

dotyczą w procesie rekrutacji. 

5) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 

przez administratora, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 

przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 

administracyjnych. 

6) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia realizacji projektu 

„Bezpieczna Twierdza”. 

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 

usunięcia moich danych osobowych. 

9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości podpisania umowy. 

10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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Miejscowość, data                                                                Podpis 
*Niepotrzebne skreślić  


