Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej, adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 5/7, nr tel. 25 7943501 jako pracodawca,
za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 e-mail: iodo@sp1.siedlce.pl
 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody,
także w kolejnych naborach pracowników placówki na podstawie wyrażonej zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO),
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.
podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę
Podstawową nr 1 im. KEN w Siedlcach. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) na niezgodne z prawem
przetwarzanie jej danych osobowych.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Załącznik nr 2
W dokumentacji aplikacyjnej prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
a. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Siedlce, dn. …………………

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

b. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz
w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN
w Siedlcach”.

Siedlce, dn. …………….......

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Załącznik nr 3

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)
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, data)

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

Załącznik nr 4
................................................
(miejscowość i data)

...................................................
(imię i nazwisko)
..................................................
(adres zamieszkania)
.............................................
(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam pełną
i korzystam w pełni z praw publicznych.

zdolność

do

czynności

prawnych

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1
kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – (Dz .U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.).

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

