KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………….
2. Data urodzenia ……………………………………………………………………………….
3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………............................
…………………………………………………………………………………………………...
4. Wykształcenie ………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
6. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………...........
7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-2 są zgodne z dowodem osobistym
seria ..….nr…………….wydanym przez………………………………………………………
lub innym dowodem tożsamości………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

……………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………………….
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Data

(lmlę lnaarisko)

(adres)

oświadczenie
świadomy/alodpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego (,,Kto, składając zeznanie maiące
slużyć za dowód w postępowaniu ądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje niepnwdę lub zataja prawdę, podlega kaze pozbawienia wolnościod 6 mies|ęcy do
lat 8.") oświadczam, ie nle Ę{gm/-am/ bvbm/-am slozrny/alprauromocnym wyrokiem sądu za
umyślnepnestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnepnestępstwo skańowe.

(podpisl

1niepotnebne skreślić

(lmĘ l nazvlsko)

(adres)

ośwladczenle

Po zakończorym prcoesle rckrubcil zlożone przeze mnle dokumenty apllkacyine

odQsać pocztr / odbloę osoblścb.".

(podpls)

'urybreć ułaśclwe

prcs

Ja nlże| podplsany(a)....................

(lmlę nazvlsko)

amlesaloly(a)........
(adres zamleszkanla)

legltymuhcy(al slę dowodem ooblstym
(seńa l numer dowodu osoblste8o)

vrydanym przcz ..........

świadomy(a} odpowledzlalnośd kame| rłynlkeJąe| zart.233 9

1kodeku karnego

ośwladczam

że desaę sĘ nhposzlakowaną opinlą.

ładz|ce,
(datal

(podpls)

(lmlę naarisko)

zamleszkaly(a}......................

(adres zamleszłanla}

les}tytnuiący(a) slę dowodem osoblstym
(serla I numerdowodu osoblsteto)

śwhdomy(a) odporvledzlalnośd kame| wynlkającc| z art. 233 s 1 kodeksu

karnąo

ośwladczam

lż mój stan zdrowla pozwala ml na wykonyłanh pncy na stanowlsku

(stanowisko pncy)

tadzlce,

(daal

(podpls)

Data..............

(lmĘ l nazwlsko}

(adru)

ośwladczenle
śwbdomy/at odpowiedzialnoścl tremej z ań.233 Kodeksu Karnego [,Kto, słhdaląc zcmanle mefię
sfułć ra dowód w postępowanlu ądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na pdsBu'io
ustawy, zeznale nlepnwdę lub zata|a pnwdę podląa kane pozbawlenla vuolnośd od 6 mlesĘcy do
lat 8.off.dct mi że nle posiadam/ psladaml pełną zdolnośćdo eynnoścl prawnych onz lrorrystam
z pcłnl praw publlcznych.

(podpls)

lnlepotnebne skrcśllć

Data.....

(lmlę l nazwlsko}

(adres)

ośwladczenle
ośwladczam, le w przypadku uryboru mo|eJ ońerł zobowlązuJę cę nle wykornvać za}ęą
pozoshjtcych w spncczttoócl lub zvlązanych z zalęchml, którc q/onuĘ w ramadr obołlązków
sltlżbowYcJt, wtlu'oluhcvch urrsadnlone podcinenle o stronnlczośćlub lnteresowlośćoraz raJęć
spnccznydl z obowĘzkaml urynlkahcyml z ustawy z dnla 21 llstopada 2008 r. o pracownlkrdl
samorądowy$ (Dz. U. z2o7&, poz.1260, ze anlanaml).

{podpls)

ośwladczenie o rrvrażeniu zpodv na pnetulananie danvch osobowvch do celu naboru

Ęodnie z art.6 ust. 1 !it. a ogólnego rozponądzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Un. UE L 119 z o4.05.2016} wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
pnez WóJta Gmlny ładzice w ce]u aktualnąo naboru na stanowisko

(nazwa stanowiska, na które kandydat składa ofertę)

Zostalem(łam) poinfiormowany(al o możliwościwycofaniazgody w każdym czasie poprzez pneslanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@ladzice'ol. mam świadomość,że wycofanie
zgody nie wpływa na zgodnośćz prawem pnetwanania, Kórego dokonano na podstawie tei zgody
pned jej wycofaniem.

(data i odręczny podpis kandydata)

Klauzula informacvlna o pnetwananlu danvch osobowrłch w orocesie naboru

Ęodnie z art. 13 Rozponądzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnla

2016 r. w sprawie ochrony osób firycznych w związku z pnetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenla dyrekĘwy 95l46lwE zwanym w
dalszej częściRooo lnformu|ę, iż:
1. administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Wóit Gminyładzice z siedzibą w Unędzie
Gminy tadzice u|. Wyzwolenia 36, 97_561 Ładzice
2. jeślima Pani/Pan pytania doĘczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Unędu Gminy Ładzice, a także
pnyslugujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z lnspektorem
ochrony Danych osobowych w Unędzie Gminy ładzice za pomocą adresu:
iod@ladzice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Ędą w celu realizacji procesu rekrutacji:

zawańe w kwestionariuv osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z
art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozponądzenia RoDo na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26
czenlrca L974 r.
- dane osobowe inne niż te zawarte w kwestionariuszu na podstawie zgody z art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia RoDo.
- dane wrażliwe zgodnie z art.9 ust.2 lit. b RoDo.
4. Pani/Pana dane osobowe pnechowywane będą do zakończenia rekrutacji i zostaną usunięte
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.
5. odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą wylącznie podmioĘ upnwnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie pnepisów prawa lub na podstawie umowy powienenia
przetwar.anla danych. W pnypadku podjęcia decyz|io zatrudnienlu w wynlku
pneprowadzonego naboru, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną opublikowane
na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samonądowych.
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia spzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do pnenoszenia danych, prawo do cofrrięcia zgody w dowolnym
momencie w prrypadku jeślipnetwananie odbpłla się na podstawie zgody.
7. ma Pan/Panipnwo wniesienia skargi do Unędu ochrony Danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż pnetwananie danych osobowych Pani/Pana doĘcząrych narusza pnepisy
ogólnego rozponądzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2ot6 r.
8. PanilPana dane osobowe nie będą pnekazywane do państwa trzeciego /organizacji
międzynarodowej.
9. podanie danych osobowych w kwestionariuszu jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa,
a w pozostaĘm zakresie jest dobrowolne ale ulatwi kontak z kandydatem isprawne
pzeprowadzenie rekrutacji.
10. Pani/Pana dane nie będą pnetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
- dane

ośwladcrgnle o ramrnanlu sle z trśclaklauzull lnformacrlinel o one{wananiu danvch osoborrnru{t
w orocesle naboru

oświadąam,że zapoznalem/am się z treściąklauzuli informacyjnej o pnetwananiu danych
osobowych w procesie naboru dla kandydata na stanowisko

(podać stanowlsko na jakle kandydat sklada ofiertę)

w Urzędzie Gminy tadzlce.

(data i odręczny podpis kandydata)

