
 
 

 

Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego 

 

 
Oświadczenie 

 

Na podstawie art 6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust. 2 lit. a a 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do systemu SL2014, którego celem jest gromadzenie 

informacji na temat osób i podmiotów korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz określenie efektywności zadań w procesie badań ewaluacyjnych.  

Dane osobowe stażysty/praktykanta będą przetwarzane przez Szkołę w celach związanych z rekrutacją oraz 

zawarciem i realizacją Umowy w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0020/17 „Twoje nowe kwalifikacje 

– przyszły sukces na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

 

• Administratorem danych osobowych jest: Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (dalej: Szkoła) 

• Szkoła wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym mogę kontaktować się w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres: kontakt@rodo.radomsko.pl 

• dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji, na 

podst. Art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO (tj. na podstawie udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych) 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu, którego dotyczy wniosek 

rekrutacyjny 

• Dane osobowe zostaną usunięte po całkowitym zakończeniu projektu i upływie obowiązku  

archiwizacji, którego dotyczył wniosek rekrutacyjny, bez możliwości wcześniejszego ich usunięcia. 

• Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

• Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych  i wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania 

• Przysługuj mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Podpis uczestnika 
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Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


