Załącznik Nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię ( imiona)________________________________________________________________________
Nazwisko____________________________________________________________________________
3. Data urodzenia_______________________________________________________________________
4. Dane do kontaktu
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Wykształcenie
(gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku)
Nazwa szkoły
Rok
Zawód, specjalność, stopień
ukończenia
naukowy, tytuł zawodowy,
tytuł naukowy)

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 jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego
rodzaju lub na określonym stanowisku)
Okresy zatrudnienia
od
do

Pracodawca
(nazwa i adres)

Stanowisko

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

OŚWIADCZENIE-ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej RODO) :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska)

………………………….
(data i podpis)

Załącznik Nr 3
Klauzula informacyjna
o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opoczyński ul. Kwiatowa
1a, 26-300 Opoczno,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem : Starostwo Powiatowe w
Opocznie ul. Kwiatowa 1a lub e-mail: iod@opocznopowiat. pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki
Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679 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) (Dz.Urz.UE L119 z
dnia 04.05.2016r., st. 1 z późn. zm) (dalej RODO). Natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, na podstawie zgody która może zostać odwołana w dowolnym czasie ( Art.
6 ust. 1 lit.a RODO).
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna
będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w
dowolnym czasie (Art.9 ust. 2 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnianiu.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie
będą również profilowane.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie
naboru. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być Pani/Panu
zwrócone lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (adres : Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych
jest dobrowolne.
Zapoznałem się z treścią klauzuli : ……………………………………..
(data i czytelny podpis)

