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KM/fS770/\MRR/SZ OSOBO OM OSOB/ OB7BGA7ĄCE7 Sf^ O Z^7/?OD/VfB/V7B

1. Imię (imiona) i nazwisko.......................................................................................................

2. Data urodzenia........................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)..................................................................

4. Wykształcenie....................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

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

5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia...........................

6. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są prawdziwe i aktualne

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza
w Białymstoku, z siedzibą: u). Ciepła 32, ) 5-472 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej. Kontakt do inspektora Ochrony Danych: inspektor@ochronadanych.hub.pł
2. Darie osobowe są przetwarzane na podstawie oraz Rozporządzenia Parłamentu Europejskiego i Rady (UE) 20ł6/679 
z dnia 27 kwietnia 20)6 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 (RODO), tj. na podstawie art. 6 ust. ł łit. b) oraz 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w cełu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika 
oraz wykonywania obowiązków okreśłonych dła pracodawcy przez przepisy prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku osób 
zatrudnionych zostaną włączone do akt osobowych.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia łub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.
6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22* ustawy z dnia 26 czerwca ł974 r. kodeks pracy jest 
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


