ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W ZURAD SP. Z O.O.

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZURAD Sp. z o.o.
z siedzibą
w 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Stacyjna 14 w celu rekrutacji na stanowisko
………………………………………………… ZURAD Sp. z o.o.
Zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…………………………………………
(data i podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W ZURAD SP. Z O.O. (PRZYSZŁE REKRUTACJE)

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZURAD
Sp. z o.o. z siedzibą w 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Stacyjna 14 w celu przyszłych
rekrutacji w ZURAD Sp. z o.o.
Zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w ZURAD
Sp. z o.o. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana
aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w ZURAD Sp. z o.o.
……………………………………………………….
( data i podpis)

