
Formularz powierzenia danych osobowych 

w związku z udziałem w naborze na stanowisko asystenta doradcy regionalnego                              

w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim"  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lubuskie2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4. Doskonalenie jakości 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- 

projekty realizowane poza formułą ZIT. 

Zgodnie z art. 13 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 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Łokietka 23, zwanym dalej Zamawiającym. 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez formularz na stronie 

https://womgorz.edu.pl , tel: (95)721-61-10 lub adres e-mail: wom@womgorz.edu.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez formularz na stronie 

https://womgorz.edu.pl , tel. kom.: 509-517-118, lub adres e-mail: iod@womgorz.edu.pl . 

3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108), w celu przeprowadzenia procedury wyboru, ogłoszenia wyniku 

wyboru kandydata na w/w stanowisko oraz czynności administracyjno-rozliczeniowych. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez  Zamawiającego od chwili złożenia dokumentów 

aplikacyjnych kandydata, wraz z podpisanym Formularzem powierzenia danych osobowych,  do 

zakończenia projektu z okresem jego trwałości wynoszącym 5 lat. 

6. Powierzający posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Powierzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 

nierozpatrzeniem dokumentów aplikacyjnych kandydata w wyniku nie udzielenia zgody do 

przetwarzania danych osobowych Zamawiającemu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Zamawiającego TAK (_) (_) NIE 

……………………………. 
Czytelny podpis 
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