Załącznik nr 12 do Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
....................................
imię i nazwisko kandydata
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku,
imienia i nazwiska, adresu, danych o urodzeniu, numeru telefonu oraz adresu e-mail, na
potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ......................... u Pracodawcy –
Łukasza Pasternaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak
Kancelaria Adwokacka (dalej „Kancelaria”), Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do
korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP 125-162-03-09.

Strona

a) administratorem moich danych osobowych jest Łukasz Pasternak Kancelaria
Adwokacka (dalej „Kancelaria”), Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do
korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP 125-162-03-09, a podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
b) sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, którą jest
Administrator to: adres korespondencyjny ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa,
adres e-mail biuro@ pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, +48 510-328-596.
c) dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie
rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach
rekrutacyjnych.
d) moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja
kandydatura nie zostanie wybrana;
e) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia
zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych;
f) przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to
zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
g) przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji
odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
h) przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
i) dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w
związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
j) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
k) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi prawne, księgowe lub kadrowe, a także IT w związku z
przekazaniem danych za pośrednictwem poczty email;
l) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
m) brak powyższej zgody uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie oferty.
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Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

Załącznik nr 12 do Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych
osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu
rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

Strona
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....................................
data i podpis kandydata

