Dotyczy naboru na
stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU
OPIEKUŃCZO - REHABILITACYJNEGO

FORMULARZ 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 .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA KANDYDATA:
1. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią Ogłoszenia o naborze oraz, że spełniam wymagania
formalne określone przez Pracodawcę.
2. Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadam pełnię praw
publicznych.
4. Oświadczam, iż:




nie byłam(em)
byłam(em)

skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe**.
5. Oświadczam, że




Posiadam
Nie posiadam

obywatelstwo/a polskie/go.
6. W przypadku zaproszenia mnie na rozmowę kwalifikacyjną, zobowiązuję się przedstawić
do wglądu Pracodawcy dokumenty potwierdzające informacje zawarte w Formularzu.
7. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych,
w związku z rekrutacją na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w Formularzu
związanych z rekrutacją na stanowisko wskazane w ust. 7.

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

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

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

**zaznaczyć wyłącznie w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze, w rozumieniu
art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282
z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Domu Pomocy Społecznej, w związku
z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
adres: Czubin 13, 05-840 Brwinów.

jest: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie,

2. W Domu Pomocy Społecznej został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail: iod@dpsczubin.com.pl lub pisząc na adres korespondencyjny,
podany w punkcie 1.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
w związku z naborem na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej
przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Dokumenty kandydatów
nieprzyjętych podlegają zniszczeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
po upływie 3 miesięcy od daty dokonanego wyboru Kandydata. Pani/Pana dane zostaną komisyjnie
zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
7. Zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia.
8. Zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, po upływie okresu o którym
mowa w ust. 6.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Pomocy
Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału
człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

