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(miejscowość, data) 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie realizacji staży zawodowych         
w projekcie „Gotowi do pracy- program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, 
kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego”: przez firmę ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k., ul. 
Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, 

reprezentowaną przez: Pan Rafał Żmuda – Prezes Zarządu lub Pani Monika Sanek – Żmuda – Wiceprezes 
Zarządu 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam 
ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych 
i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym 
czasie. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 z 
4.5*2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.,  
ul. Reformacka 8. 35-026 Rzeszów, 
reprezentowana przez: Pan Rafał Żmuda – Prezes Zarządu lub Pani Monika Sanek – Żmuda – 
Wiceprezes Zarządu 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z 

zawartej Umowy w sprawie odbywania stażu przez Uczestnika projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt c RODO, 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie …………………………………………. 
oraz ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji staży zawodowych -zbierania 
wkładu własnego oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z 
archiwizacją dokumentacji projektowej i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami 
na podstawie umowy z dnia………………….., 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

Załącznik nr 1 
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7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikających z podpisanej Umowy w 
sprawie odbywania stażu przez Uczestnika projektu; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność 
realizacji zawartej umowy oraz związanego z nią obowiązku wniesienia wkładu własnego. 
 
 
 
 
 ………………………………………………………… 
 (Podpis pracownika/ zleceniobiorcy) 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 (pieczęć firmowa) 
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