KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W LUBUSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO
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 (Dz. Urz. UE.L.
2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Kalsku, 66-100 Sulechów Kalsk 91, adres e-mail: sekretariat@lodr.pl,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest Pan
Krzysztof Roślik tel. 513 978 936, e-mail: k.roslik@lodr.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
stanowisko na które składa Pani/Pan aplikację, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia
procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan złożył/a swoją aplikację, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania; prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia
zgody przysługuje Pani/Panu o ile dane zostały pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody i
obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z przepisów prawa;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,
8) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji; niepodanie
danych jest równoznaczne niemożnością udziału w procesie rekrutacji.

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Klauzuli Informacyjnej dla osób ubiegających
się o zatrudnienie w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego”.

Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis kandydata do pracy)

