
 

OŚWIADCZENIE 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia                                    
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji 
w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu”. 

  

……………………………………………………… 
             (Data, czytelny podpis) 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych jest Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 
Nowy Barkoczyn; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji -- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. t.j. z 2020r. 
poz. 1320 ); 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Dokumenty 
kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Pomorskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego  w Lubaniu zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane 
przez 10 lat. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w siedzibie jednostki 
w Dziale Kadr  i Organizacji Pracy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji 
o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich 
dokumentów. Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu nie odsyła dokumentów 
kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku 
naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

 
 


