Załącznik nr 1
Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze
……………………………..
(miejscowość, data)

………………………………...
(imię i nazwisko)

I.Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
wynikających z art. 233 §1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2018 poz.1600 t.j.) oświadczam, że posiadam
obywatelstwo polskie.

………………………………...
Podpis( czytelny, odręczny)

II. Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań wynikających z art. 233 §1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2016 poz.1600 t.j.) oświadczam,
że nie byłam/łem skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
………………………………...
Podpis( czytelny, odręczny)

III. Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań wynikających z art. 233 §1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2016 poz.1600 t.j.) oświadczam, że mam
pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

………………………………...
Podpis( czytelny, odręczny)

………………………………...
(imię i nazwisko)

IV. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Zespół
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26,
15-567
Białystok,
w
zakresie
objętym
przekazanym
przeze
mnie
w podaniu o przyjęcie do pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych
osobowych dla celu zawarcia umowy o pracę.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, że w każdej chwili mam możliwość wycofania
wyrażonej zgody, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
……………….....…………...
miejscowość, data

.......................................................
podpis
(czytelny, odręczny)

Zostałem/am również poinformowany/a, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych), że:
1. administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-567 Białystok
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@kancelaria-explico.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 221 Kodeksu pracy w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w celu podjęcia pracy.
4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych,
a w przypadku zawarcia umowy o pracę przez okres właściwy dla przechowywania
akt osobowych.
5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły i uprawnione do ich
otrzymywania na mocy przepisów prawa.
6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji w celu zatrudnienia.
.............................................
miejscowość, data

.......................................................
podpis (czytelny, odręczny)

Załącznik Nr 2
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................
2. Data urodzenia ..............................................................................................................................
4. Dane kontaktowe (adres zamieszkania, do korespondencji)
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Telefon.......................................... adres poczty elektronicznej:......................................................
5. Wykształcenie ...............................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia według załączonej tabeli nr 1
Okres
Od

Do

Nazwa i adres zakładu pracy

Stanowisko

7. Dodatkowe uprawnienia i umiejętności
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ............nr ........
wydanym przez ..............................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................

..........................................................................

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

