
 
 
 
…………………………………………………………………………. 
      Pieczęć firmowa lub nazwa Pracodawcy 
 
 

Siedlce, dn. 3 lipca 2018 r. 

Oświadczenie Pracownika – klauzule zgody dotyczące ochrony danych osobowych 
 

1. W zakresie wykorzystania danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, daty urodzenia, 

wykształcenia, kwalifikacji, zdjęcia w formie CV w celach ofertowych  dotyczących  

pozyskiwania klientów krajowych i zagranicznych; CV z ww. danymi mogą być udostępnione 

kategoriom odbiorców, takich jak klienci i potencjalni klienci Pracodawcy 

 Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

 
………………………………………………………………………….. 

(data i podpis pracownika) 

 
2. W zakresie kontaktu ze mną przez Pracodawcę w ramach stosunku pracy: 

 Wyrażam zgodę na    Nie wyrażam zgody 

 
Przechowywanie mojego prywatnego numeru telefonu: ………………………….………………. 
 

………………………………………………………………………….. 

 (data i podpis pracownika) 

 
3. W zakresie kontaktu ze mną przez Pracodawcę w ramach stosunku pracy: 

 Wyrażam zgodę na    Nie wyrażam zgody 

 
Przechowywanie mojego prywatnego adresu e-mailowego: ………………………….…………… 
 

………………………………………………………………………….. 

(data i podpis pracownika) 

 

 
Zostałam poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie, a brak zgody ani jej wycofanie nie może być podstawą 
niekorzystnego traktowania mojej osoby. 
 

………………………………………………………………………….. 

(data i podpis pracownika) 
 
Administratorem danych osobowych Pracownika jest Pracodawca. Dane osobowe mogą być 
przetwarzane tylko w tym zakresie, jaki został podany przy wyrażaniu zgody i przekazywane tylko tym 
kategoriom odbiorców, które są wskazane przy wyrażaniu danej zgody. 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  art. 22

1
 Kodeksu pracy i art. 7 RODO przez Pracodawcę 

na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody pracownika. Pracownik  ma  prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu 
cofnięcia przez Pracownika zgody dotyczącej swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
 
Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach po jednym dla Pracodawcy 
i udzielającego oświadczenia.   


