KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................
2. Data urodzenia ..............................................................................................................................
3. Dane kontaktowe...........................................................................................................................
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, telefon)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku)...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa 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 jest ono 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)

Białystok, dn. ……………….…………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na
stanowisko starszego referenta w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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).
Zostałam/-em poinformowana/-y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do
przeprowadzenia rekrutacji.

…………………..........................
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rad z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, RODO)informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku
z siedzibą przy ul. Mieszka I 18, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych
osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@sp19.bialystok.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji
pracowniczej, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
oraz na podstawie Pani/Pana zgody.
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na
podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie
do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa
trzeciego/ organizacji.
6. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/ Pana
dobrowolna zgoda. Jednocześnie informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym
momencie. Niepodanie przez Państwa danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje
niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do
czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy
się jedynie z wybranymi osobami.
Zapoznałem/-am się z treścia klauzuli informacyjnej

……………………………………………………………..
(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE

………………………………

……………..……………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:


posiadam obywatelstwo polskie,*

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 korzystam z pełni praw publicznych,
 nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

…………………..........................
(czytelny podpis)

* W przypadku, gdy kandydat nie jest obywatelem polskim, należy skreślić i dodatkowo złożyć odrębne oświadczenie

