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Dotyczy:  

Na podstawie przepisów RODO Art. 9 ust. 2 lit. a oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z:                              
TAK NIE 

1. pochodzeniem rasowym lub etnicznym,   

2. poglądami politycznymi, 
  

3. przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, 
  

4. przynależnością do związków zawodowych,  
  

5. przetwarzania danych genetycznych,   

6. danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, 
  

7. przetwarzania danych dotyczących zdrowia,  
  

8. przetwarzania danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej. 
  

prosimy o zaznaczenie właściwego pola znakiem X 

Dane te Administrator może pozyskać za zgodą osoby zainteresowanej wyłącznie w przypadku, gdy ich przekazanie następuje z jej 

inicjatywy. Zgoda nie może dotyczyć wyroków skazujących i czynów zabronionych.  

W przypadku przedstawienia przez Państwa kserokopii dodatkowych dokumentów do powyższego oświadczenia po zapoznaniu się z nimi 

przez Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju zostaną one poddane zniszczeniu (chyba, że istnieją przesłanki z 

których może wynikać, że będą one niezbędne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy). 

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych będzie przechowywana przez Administratora przez czas zgodny z 

przepisami prawa, a także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Administrator dokonuje przeglądu danych 

osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Administrator usuwa 

dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu. Państwa zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych 

osobowych może zostać przez Państwa w dowolnym momencie odwołana. Administrator zrealizuje Państwa żądanie niezwłocznie po 

otrzymaniu od Państwa takiej informacji w formie pisemnej. 

Uwaga! Zgodnie z art. 14 RODO informujemy, że w przypadku podania nam przez Panią/Pana danych osobowych innych osób fizycznych 

- zobowiązujemy Państwa do realizacji wobec tych osób spełnienia obowiązku informacyjnego związanego z przekazaniem im informacji 

o tym, że przetwarzamy ich dane osobowe. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie administratora https://gsmjastrzebie.pl/ w zakładce 

RODO. 

 
 

 Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych pracownika, 
osoby zatrudnionej na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, członka Rady Nadzorczej 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Adres zamieszkania  

 

SEKRETARIAT 
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RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).  

 
 
 

Potwierdzam wypełnienie formularza oraz odbiór i zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej RODO  

1. w przypadku pracownika – Klauzuli informacyjnej dla pracowników Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 

2. w przypadku (umów cywilno-prawnych) – osoby zatrudnionej na umowę zlecenie lub umowę o dzieło – Klauzuli informacyjnej w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w ramach umów cywilno-prawnych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju – 

osoby zatrudnionej na umowę zlecenie lub umowę o dzieło 

3. w  przypadku członka Rady Nadzorczej – Klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Rady 

Nadzorczej w Jastrzębiu-Zdroju 

Klauzule informacyjne dostępne są również na stronie administratora https://gsmjastrzebie.pl/ w zakładce RODO. 

 

W przypadku wskazania Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju danych osobowych innej osoby fizycznej (gdzie nie wynika 

to bezpośrednio z przepisów prawa) zgodnie z art. 14 RODO potwierdzam realizację wobec tej osoby obowiązku informacyjnego 

związanego z przekazaniem jej informacji o tym, że Administrator przetwarza jej dane osobowe. 

 
 
 

data       podpis osoby składającej formularz ………………………………………………….……….…………………………………………..……. 

Wypełnia pracownik Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 

Potwierdzam odbiór formularza oraz spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby składającej formularz. 
 
 
 

data       pieczęć oraz podpis pracownika …………………………………….……….……………………………………………………………..… 
Po zapoznaniu się przez Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju z dokumentacją zawierającą szczegółowe kategorie 

danych osobowych, dodatkowa dokumentacja została poddana zniszczeniu dnia          

 
 

data       pieczęć oraz podpis pracownika ……………………...……………………………….…….…....…………………………………………….. 


