________________, ________________
(miejscowość)

(data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w
przedłożonym CV przez Orion PU SP. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), ul. Pieszycka 4; KRS:
0000109805 (dalej: Spółka), która to Spółka będzie administratorem moich danych osobowych, w celu:
[ ] bieżącej rekrutacji,
[ ] w przyszłych procesach rekrutacyjnych *
*zaznaczyć [ X ] właściwe lub w obu punktach jeśli wyrażana jest zgoda na uczestnictwo w każdym procesie rekrutacyjnym

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda;
przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej;
moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu
Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych
czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się
będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych;
Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres:
➢ 3 miesięcy w przypadku bieżących rekrutacji,
➢ 6 miesięcy jeśli zgoda dotyczy również przyszłych procesów rekrutacyjnych , o ile wcześniej
nie wycofam złożonej przeze mnie niniejszej zgody;
przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji
jednego z tych praw;
przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia
rekrutacji

_______________________________
Imię i nazwisko (czytelnie)

________________________
Podpis

