
 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania pracodawcy  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku do udziału 

w Konkursie ,,Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021” 

przez Administratorów – Świętokrzyską Wojewódzką Komedę Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 

oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów. 

 

            

       …………………………………………… 

                  (data, podpis) 

 

 

Klauzula Informacyjna                                                                                                                                                                              

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że 

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Kielcach przy ul  Wrzosowej 44, 25-

211 Kielce. Z  Wojewódzkim Komendantem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy w Kielcach można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila 

na adres: swietokrzyska@ohp.pl. Przetwarzanie Pani(a) danych osobowych  jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, 

to jest w celu przeprowadzenia Konkursu „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom 

Młodocianym 2021”. 

Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Świętokrzyskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. Pani(a) dane osobowe będą 

przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.  

Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli 

uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Konkursie 

Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym. Przetwarzanie podanych przez 

Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

 

 
…………………………………….. 

                                                                                              (data i podpis)  


