
Szczecin, ………………… 2020 r.

…………………………………….
Imię i nazwisko

…………………………………….
Numer PESEL

…………………………………….
Adres zamieszkania

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji  

w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin.

2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie jest

Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Szczecinie, kontakt:

tel. 91 82 11 570,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust.

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

oraz ustawy – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku.

(Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji.)

Ma Pani/Pan prawo do:

-  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania lub usunięcia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

-  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie

Pani/Pana  danych  osobowych  odbywa  się  z  naruszeniem  ogólnego  rozporządzenia

o ochronie danych,

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,

a  konsekwencją  odmowy  podania  danych  osobowych  będzie  wykluczenie  z  procesu

rekrutacji.

…………………………………….

     (podpis kandydata)



OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych  w celu  przeprowadzenia
etapu postępowanie  sprawdzające w procedurze postępowania  kwalifikacyjnego do służby w
Policji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r., s. 1).

……………………………. …………………………….
miejscowość, data czytelny podpis osoby ubiegającej się 

     o przyjęcie do służby w Policji


