Załącznik nr 2

……………………………………………
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
a) korzystam z pełni praw publicznych,
b) posiadam obywatelstwo polskie,
c) spełniam wymagania niezbędne w ogłoszeniu.

..........................................................
……..(miejscowość i data)

………………………………………………………
(podpis)

WAŻNE:
* proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru, gdy:
WYRAŻA
PAN/PANI
ZGODĘ
NA
UDZIAŁ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO RPO:

W

PRZYSZŁYCH

REKRUTACJACH

 wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 6 miesięcy, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym złożyłem/złożyłam aplikację.
Tak wyrażoną zgodę może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się listownie na adres Biura RPO
lub elektronicznie na adres: rekrutacja@brpo.gov.pl.

W ZŁOŻONYCH PRZEZ PANA/PANIĄ DOKUMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE
SZCZEGÓLNYCH KATEGORII1:

 wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym
oraz załączonych do nich dokumentach, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Tak wyrażoną zgodę może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się listownie na adres Biura RPO
lub elektronicznie na adres: rektrutacja@brpo.gov.pl.

......................................
(miejscowość i data)

……………………………
(podpis)

wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
- zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
1

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw
Obywatelskich (RPO) i przekazywana zgodnie z postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO.

W postępowaniu rekrutacyjnym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, dalej jako: BRPO kieruje się
zasadą równego traktowania w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię,
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Biorąc udział w rekrutacji na wolne stanowisko w BRPO przekazuje Pan/Pani swoje dane
osobowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie dodatkowych danych osobowych, w tym udział w przyszłych procesach rekrutacji jest
dobrowolne i wymaga Pana/Pani wyraźnej zgody. Tak wyrażoną zgodę może Pan/Pani cofnąć
w dowolnym momencie, kontaktując się listownie na adres BRPO lub elektronicznie na adres:
rekrutacja@brpo.gov.pl.
Administratorem tych danych stanie się RPO z siedzibą przy Al. Solidarności 77
w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700, INFOLINIA +48 800 676 676, https://www.rpo.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres rekrutacji. Po tym czasie,
dane osób, które nie zostaną zatrudnione przez RPO zostaną usunięte, chyba że wyraźnie
zdecyduje Pan/Pani, że RPO może je przetwarzać na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji –
wtedy dane te będą przetwarzane przez okres kolejnych 6 miesięcy, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym złożył Pan/Pani aplikację.
O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi
współpracuje RPO, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych
zasad, np. pracownikom i współpracownikom RPO, podmiotom obsługującym systemy
teleinformatyczne, świadczącym usługi pocztowe, a także umocowanym do tego podmiotom
na podstawie przepisów prawa, np. Policji.
W oparciu o tak zebrane dane osobowe, RPO nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (przypisywania osób do konkretnej
grupy). Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawienia), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w RODO,
w tym celu należy skontaktować się z komórką właściwą do spraw kadrowych na adres Biura
RPO lub elektronicznie na adres: rekrutacja@brpo.gov.pl.
Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez RPO nieprawidłowo,
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed
właściwym sądem.
W BRPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się
listownie
na
adres
BRPO
lub
elektronicznie
pod
adresem
email:
inspektorochronydanych@brpo.gov.pl .

