KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Imię (imiona) i nazwisko…………………………………………………….…………………
Imiona rodziców……………………………………………………………………………
Data urodzenia ……………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
………………………………………..……………………………..…………....................
Wykształcenie………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
………….......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(tytuł zawodowy, stopień awansu)
Wykształcenie uzupełniające
………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….............................................................................................….……………
…………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe)
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……...................................
...............................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców, oraz zajmowane stanowiska)
Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................................
…...................................................................................................................................................

……………………..
(miejscowość, data)

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

Klauzula informacyjna niezbędna przy składaniu dokumentów aplikacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”, 62-510 Konin, ul.
Noskowskiego 4, tel. 63 24203229, email: przedszkole@przedszkole2.konin.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań administratora na podstawie:
-

Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

-

Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom
trzecim.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do 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.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych).

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.); Statut Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie z dnia 1 marca
2020 r.) jest obligatoryjne.
podpis

