
 
Chcesz pracować w LGD? – poszukujemy stażysty 
 
LGD to doskonałe miejsce pracy dla osób, które stawiają na rozwój zawodowy jak i dla 
wszystkich tych, dla których praca jest realizacją pasji. Warto do nas dołączyć 
 
Oferujemy: 

 pracę w młodym i dynamicznym zespole; 
 udział w realizacji ciekawych i nowatorskich projektów; 
 możliwość samorealizacji i rozwoju osobistego; 
 atrakcyjne stypendium stażowe. 

 
Oczekiwania: 

 Wiek: osoba do 29 roku życia; 
 Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, kamer cyfrowych i urządzeń 

audiowizualnych; 
 Prawo jazdy kat. B. 

 
CV wraz z załączoną, podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
przesyłać na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl w tytule maila wpisując "Aplikacja 
na staż" do dnia 31.10.2019 r. 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 
PROCESU REKRUTACJI W LGD „KORONA SĄDECKA” 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej 
„RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa 
danych osobowych: 
 

1. Administrator 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” 
ul. Papieska 2/21, 33-395 Chełmiec 
 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
zgoda na przetwarzanie danych. 
 

3. Odbiorcy danych 
 
Administrator nie przewiduje udostępniania danych innym podmiotom.  
 

4. Okres przechowywania danych 



 
Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

 
5. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

 
Mają Państwo prawo do: 
 

 dostępu do treści swoich danych; 
 żądania sprostowania swoich danych; 
 żądania usunięcia swoich danych; 
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
 cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych; 
 wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych. 

 
Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany  
w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
 

6. Inspektor Ochrony Danych 
 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Moniki Turek (e-mail 
kontaktowy: mpaciorek@lgdkoronasadecka.pl). 

 
7. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  
w procesie rekrutacji. 

 
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

 
Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu. 
 
9. Prawo wniesienia skargi 

 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami: 
 
 
………………………….    ……………………………………… 
(podpis własnoręczny – imię i nazwisko)   (data) 

 


