
 
 

W CV należy zawrzeć klauzule o następującej treści:  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora  
danych osobowych − Warmiński Bank Spółdzielczy, 11-042 Jonkowo, Plac 650-lecia 
Jonkowa 12, którego akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy  
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000076432, NIP 739-030-42-71, REGON 000572794, tel.:89/5129129, 
e-mail: centrala@wbs-jonkowo.pl dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji prowadzonego przez Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)”, przez okres do 6 miesięcy. 

     Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w procesie 
rekrutacji. 

     □ TAK                □ NIE 

Proszę zakreślić znakiem „X” odpowiedni kwadrat 

   

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora  
danych osobowych − Warmiński Bank Spółdzielczy, 11-042 Jonkowo, Plac 650-lecia 
Jonkowa 12, którego akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy  
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000076432, NIP 739-030-42-71, REGON 000572794, tel.:89/5129129, 
e-mail: centrala@wbs-jonkowo.pl również na potrzeby przyszłych rekrutacji 
prowadzonych przez Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie, zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).  

     Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w procesie 
rekrutacji. 

     □ TAK               □ NIE 

Proszę zakreślić znakiem „X” odpowiedni kwadrat 



 

Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie informuje, że CV nie zawierające 
powyższych klauzul lub ze zmienioną ich treścią nie będą brane pod uwagę w procesie 
rekrutacji. 


