Załącznik nr l do ogłoszenia o naborze

K W E S T I O N A R I U S Z O S O B O W Y DLA O S O B Y UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Dane kontaktowe
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)
4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku
(nazw a szkoły i rok jej ukończenia)

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego
rodzaju
lub
na
określonym
stanowisku)

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

'Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że
obywatelem polskim zgodnie z art.6 ust.l pkt 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

(podpis)

II)
Oświadczam, że
pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych.

(podpis)

III)

Oświadczam, że***
skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.

(podpis)

IV)

Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
(podpis)
•wpisać: jestem/nie jestem
••wpisać: posiadam/nie posiadam
•••wpisać: byłam/em lub nie bylam/em

Załącznik nr 3 cło ogłoszenia o naborze

(imię i nazwisko)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust.l lit.a oraz art. 9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. U E L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa, przez Ośrodek Opieki
Dziennej w Wysokiej, 37-100 Łańcut, Wysoka 49, w celu przeprowadzenia naboru.
Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y. iż w dowolnym momencie
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(data)

(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r . ) . informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Oświaty Gminy Łańcut z
siedzibą w Wysoka 49 37-100 Łańcut.
2) kontakt z Inspektorem ochrony danych
Anna Hajduk-Witiuk. e-mail:
oswiataffigminalancut.pl. telefoniczny (17) 2256363.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru na
podstawie art.6 ust.l lit.a i lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
4) w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane
przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak
takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
5) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, nie dłużej niż 7 miesięcy od
zakończenia naboru.
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek
prawny) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowy ch,
9) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.

KIEROWNIK

