
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych: 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest:  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego  

z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie 

przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z przetwarzaniem dotyczącym 

danych o niepełnosprawności (art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO).  

W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - 

podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 

Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/Pana w przesłanych 

dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

W zakresie informacji dotyczących niepełnosprawności kandydata, podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale konieczne do przyznania osobie z niepełnosprawnością ulg i świadczeń oraz 

odpowiedniego dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w związku 

z konieczności realizacji  obowiązków pracodawcy związanych z uprawnieniami przysługujących 

pracownikowi z tytułu niepełnosprawności,  a wynikającymi z przepisów ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów prawa 

krajowego.  

Pani/a dane będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, 

a następnie komisyjnie zniszczone. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie. 

 

 

……………………………………………………… 

(Miejscowość, data, czytelny podpis  

osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane 

przez art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) 

przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra 

Kaliskiego 2, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

……………………………………………………… 

(Miejscowość, data, czytelny podpis  

osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 


