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LGD Lider A4 

 

Klauzula informacyjna i zgoda do celów rekrutacji 

 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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, informujmy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – 
Lider A4 (Stowarzyszenie Lider A4), 55-40 Kobierzyce, ul. Witosa 15 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować  
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@lider-a4.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1,  
pkt c RODO. Proces rekrutacji związany jest z Realizacją zadań związanych z działania 19. Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom 
publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie 
z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. W szczególności bedą przetwarzane przez 
Upoważnieni członkowie organów Stowarzyszenia Lider A4 i pracownicy Stowarzyszenia Lider A4, 
upoważnione osoby kontrolujące nasze działania, w tym pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw 
członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu 
rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą 
usuwane, natomiast dane osobowe pozyskane od osób zatrudnionych trafią do teczek akt 
osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

9. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie 
skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)). 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę  

Data i miejsce  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z załaczoną klauzulą 
informacyjną. 

Podpis osoby wyrażającej zgodę  

 


