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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………….………………. oświadczam, że wyrażam zgodę  
                                                                                    (imię i nazwisko)  

 na przetwarzanie moich  danych osobowych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 

w Poznaniu, wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz 

sprawozdawczości  procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie 

zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek,  zarejestrowanych podczas egzaminów 

wstępnych w celu dokumentacji egzaminu oraz w celu publikacji informacji z przeprowadzonych 

egzaminów na stronie internetowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

 

 

Poznań, ……………………. 2019 roku    ………………………………………………… 

                                                                              (czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 

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 (RODO), zostałem poinformowany 

o następujących kwestiach: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27, 

tel. 61 835 5900, fax. 61 830 11 91, e-mail: szkola@sapsp.edu.pl). 

2. W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych: (61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27, tel. 61 835 59 05, fax. 61 830 11 91, 

e-mail: iod@sapsp.edu.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit a, c i e 

RODO - w celach rekrutacyjnych, związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz 

sprawozdawczości procesu rekrutacji.  

4. Administrator przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w rekrutacji wyłącznie 

w zakresie podanym powyżej. 

5. Odbiorcą danych jest Komenda Główna PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych 

ustaw. 

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są 

przechowywane wyłącznie przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla 

jednostek organizacyjnych PSP. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych 

jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
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8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych Szkole Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest 

dobrowolne, lecz odmowa podania powyższych danych skutkować będzie niemożnością 

uczestnictwa przez Panią/Pana w procesie rekrutacji. 

10.  Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO. 

 

Poznań, ……………………. 2019 roku    ………………………………………………… 
                                                                              (czytelny podpis) 


