
KLAUZLII.A INFO RMACYJ NA
do prr€twar"€ni,a danych osoboeych

Xlsurl|ls Zgody
Zgodnie z art. 6 ust.l lit. a rozFnrzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2Ot6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b lr4lcznych w zwia2ku z
pnetwarzaniem danych osobo$'ych i w sprawie swobodnego przepb'wu takich danych
oraz uchylenia dyrekywy 95146/wE logolne rozporzadzenie o ochronie darych) (Dz. U.
VE. L. z 2016 t. Nr 119, str. 1)
w}ryata'J zgode na przetwarz.arrie moich danych osobowych dla potrzeb rltuilncJ /
I przytzlycb retrltlcjl r

' nieDotrzebne slsesli6

(podpis)

Na podstawie art. 13 ust. I rozporzadzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z d')ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob frzy.zrrych w z$riqzku
z przeiwafzarriem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepb'wu takich danych
oraz uchylenia dj'rektywy 95/46/wE lo96l')e rozporzadzedie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr I 19, str. 1), irformuj€ Pa!a/Pani4 2e:

Aatministratorem Pana/i Danych Powiatowy Insp€ktorat weterjmarii

jest: z siedzibq: ul' Grunwal&ka 25O' 60 - 166 Pozn n

Administrator powolal lnspeldora sekretar-ia@piw-poznan.pl
Ochrony Danych oraz udostapnia
jego dane kontattowe:

udzialu w niniejszym proc*ie rekrutacyjnym oraz -
Pani/ Pana dane bqdq pr?/-twerz3ne w prz]?adku w]'rarania na to zgody dalszych procesach
w celu: reknrtacyjnych.

......., dn. ......,........,..

udzielona przez Pana/Paniq zgoda na przetwarzanie
danych w r nach przeslanych dokument6w do

administratora darrych.Podstawq do przetwar zania
Pani/ Pana danych osobowych jest:

, Pana/ Pani dan€ nie beda przekazywane innl.m podmiotom
InlorTnacja o prze kazjrwanru oanycn
do innycir podmiotOw, -eurymre onym w przeprsacn prawa'

Pani/ Pana dane bgdq przechorr'1,\rane przez okrcs
wymagsny prawem oraz w oparcru o uzasedJliony interes

realizowany przez administratora (zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia l8

Okres przrchoqrywsnia dsnych: stycznia 201I r- w sprawie instrukcji kancelarinej,
jednolitych rzeczovlych wyks"lw akt oraz instrukcji
w sprawi€ organizacji i zskresu dzialania archiw6w

zakladowvchl

l. dost€pu do swoich danych orsz mozliwosi ichMa Pani/Pen prawo do:



Fod.nr Facr Paniq/Pqna d|'' .4:

kri/P.Da d![e:

aPsoato'snL
2. u.uni€cia lub ogrsntcr.nt! Frtgat .nia rgoich

danych,
3. rnildaoia af-dwu sobe pr-!r.ar!aria,
a. lr@oatb .lan!at.
5. coelicd. rryr.tu J 

'3edy 
n pret*arr.nb drrycn,

6. wrianncoL.Largi do od!.tru DrdDrt .go.

warulticd Frrltqtnr!fi do procc.u rclcuhdi"

!b FdrgiA routodlttrr@u .}r!6orf
FdrjEoxrtt' d.ctii du !.doe.Dfu.
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