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KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI 

 
INFORMACJA: brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane (złożone) przez Państwa 
materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane 
przez nas w żadnym zbiorze. 
 

  

data Imię i Nazwisko 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ 
Sp. z o.o. z siedzibą: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44, moich danych osobowych 
zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (CV) w celu prowadzenia bieżącej 
i przyszłych rekrutacji pracowników. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie.  
 

 
 

……………………………………….. 
Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 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, 
zwanego dalej „RODO”:  

• administratorem moich danych osobowych jest: Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych 
INTERGAZ Sp. z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,  

• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - 
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów,  

• celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji 
pracowników, a także przesyłanie korespondencji,  

• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym 
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie 
umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,  

• dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,  

• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  przy czym wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem,  

• mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej 
osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

• podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, 
zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. 

 
 

………………………………………..…. 
Podpis osoby składającej oświadczenie 


