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Radom, dn. ………………………………… 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych  

dla stażysty/praktykanta w Fabryce Broni ,,Łucznik”-Radom sp. z o.o.  

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Broni ,,Łucznik”-Radom sp. z o.o. 
z  siedzibą w Radomiu (26-617) przy ul. Grobickiego 23, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Za kontakt w sprawie ochrony danych osobowych odpowiedzialny jest Zespół Ochrony 
Danych (ZOD), e-mail: zod@fabrykabroni.pl; nr tel.: 48/ 38 99 129. 

3. Moje dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia 
dobrowolnej zgody, także na potrzeby przyszłych rekrutacji na pracowników Fabryki Broni 
,,Łucznik”-Radom sp. z o.o. z  siedzibą w Radomiu (26-617) przy ul. Grobickiego 23. 

4. Moje dane usunięte zostaną po zakończeniu stażu/praktyki. 

5. W dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przeze mnie zgody lub do 
momentu zakończenia stażu/praktyki.  

7. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
a także prawo przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fabrykę 
Broni ,,Łucznik”-Radom sp. z o.o. z  siedzibą w Radomiu (26-617) przy ul. Grobickiego 23. 

8. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Moje dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez 
Administratora, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak 

jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Fabryce 

Broni ,,Łucznik”-Radom sp. z o.o.. 

                                                                                   
 

…………………………………………………… 
                                                                                                                              

           (Imię i nazwisko / czytelny podpis) 
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