
OŚWIADCZENIA WYMAGANE  

przy ubieganiu się o zatrudnienie na stanowisku  

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach 

 

Oświadczam, i potwierdzam czytelnym podpisem, że: 

 Korzystam z pełni praw publicznych. 

 Nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyśle przestępstwo skarbowe. 

 Posiadam obywatelstwo polskie.  

 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………………….. 
data       czytelny podpis 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

kandydata/kandydatki do zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie 

Farmaceutycznym w Katowicach 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

Danych – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach 

z siedzibą przy ul. Raciborskiej 15, 40-074 Katowice, w celu rekrutacji na wolne 

stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………. 

2. Podane dane, wykraczające poza zakres danych zdefiniowanych w kodeksie Pracy 

i ustawie o służbie cywilnej zostały udostępnione dobrowolnie i są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatek/kandydatów 

do zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach, w tym 

z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie do ich sprostowania. 

 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………………….. 
data       czytelny podpis 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA  dla kandydatki/kandydata  do zatrudnienia 

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym  w Katowicach 

 
1. Administratorem Danych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

w  Katowicach z siedzibą w 40–074 Katowice, ul. Raciborska 15, tel. 32 208 74 68. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 33 813 62 32 oraz na 

stronie internetowej Inspektoratu: www.wif.katowice.pl 

3. Dane osobowe kandydatów/kandydatek są przetwarzane w celu przeprowadzania 

rekrutacji na wolne stanowiska pracy, na podstawie art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. 

Kodeks Pracy (ze zmianami) w związku z art. 4, art. 28 ust.2b i art. 29 ustawy 

z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej. 

Dane osobowe kandydata/kandydatki wyłonionego w toku rekrutacji do zatrudnienia są 

przetwarzane w celu realizacji obowiązku podania informacji o wyniku naboru, zgodnie 

z art. 31 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej. 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów wyłonionych do zatrudnienia są podmioty 

medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla kandydatów do zatrudnienia.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

Po zakończeniu procesu naboru, aplikacje kandydatów zostaną zniszczone z wyjątkiem 

dokumentów kandydatów/kandydatek wymienionych w protokole z naboru (o którym 

mowa w art. 30 ustawy z 28.11.2008 r. o służbie cywilnej), które zostaną zniszczone po 

upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze 

naboru (w związku z art.33 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do 

Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych, w razie przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Podanie danych – zgodnych z zakresem wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z  26.06.1974 

r. Kodeks Pracy – jest warunkiem niezbędnym dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. 

Dane dodatkowe, wykraczające poza zakres wynikający z art. 221 § 1 ustawy 

z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, są dobrowolne. Udostępnienie numeru telefonu lub adresu 

mailowego usprawni proces rekrutacji. 

11. W przypadku przetwarzania podanych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 

http://www.wif.katowice.pl/

