KWESTIONAR IU SZ

OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGA JĄ CEJ SIĘ O ZATR U DNIENIE

1.

Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………...

2.

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………..….

3.

Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………

4.

Dane kontaktowe/adres do korespondencji:
kod pocztowy ………………. miejscowość …………….…………………………………................................
ulica …………………………………………………………………. nr domu …..…… nr mieszkania …..…
nr telefonu …………………………..………… e-mail ……………..…………………………………………

5.

Wykształcenie ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………..
/nazwa szkoły i rok jej ukończenia/
…………………………………………………………………………………………………………..…………..
/zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy/

6.

Kwalifikacje zawodowe /wykształcenie uzupełniające ………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
/kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania lub inne
formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności/

7.

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
/wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowanie stanowiska pracy/

8.

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych,
prawo jazdy, obsługa komputera)
…………………….………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....…

………………………………………..
/miejscowość i data/

….…..….……………………….………………
/podpis osoby składającej kwestionariusz/

ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.,
zwanego RODO:
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi, z siedzibą: Łódź ul. Wojska Polskiego 121, danych osobowych zawartych w kwestionariuszu
osobowym dotyczących obywatelstwa, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu
e-mailowego,

dodatkowych

uprawnień,

umiejętności,

zainteresowań

oraz

w

zamieszczenia w kwestionariuszu zdjęcia (wizerunku):
dla potrzeb: procesu rekrutacji na stanowisko/związanych z ubieganiem się o pracę*:
………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę

□

Nie wyrażam zgody

□

a w przypadku przyjęcia do pracy na potrzeby zawarcia stosunku pracy i jego realizacji.
Wyrażam zgodę

□

……………………………………….
(miejscowość i data)

)* niepotrzebne skreślić

Nie wyrażam zgody

□

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

przypadku

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW REKRUTACJI I PRACOWNIKÓW
Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 121.

2.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– art.6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie
obywatelstwa, numer telefonu, adres e-mailowy, dodatkowych uprawnień, umiejętności,
zainteresowań, w przypadku zamieszczenia zdjęcia (wizerunku) oraz w zakresie danych
zawartych w CV,
–

art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania z
Panią/Panem umowy o pracę – w przypadku przyjęcia do pracy,

–

art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze w związku z zatrudnieniem Pani/Pana na
podstawie stosunku pracy – w przypadku przyjęcia do pracy,

–

w zakresie danych szczególnych kategorii - art. 9 ust 2 lit b i h RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej, przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki
zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy w przypadku
przyjęcia do pracy.

5.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi; a w przypadku przyjęcia do pracy w celach związanych z zawarciem
i realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a także w celach związanych z realizacją uprawnień
rodzicielskich pracowników oraz w celach socjalnych pracowników, wynikających ze stosunku
pracy.

6.

Podanie danych osobowych (poza wizerunkiem, co ma charakter dobrowolny) jest niezbędne
do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy. Podanie części danych
osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym (poza danymi w zakresie obywatelstwa,
numeru telefonu, adresu e-mail, dodatkowych uprawnień, umiejętności, zainteresowań, oraz w
przypadku zamieszczenia w kwestionariuszu zdjęcia (wizerunku) ) jest obowiązkowe i wynika
z przepisów prawa pracy, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy .

7.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów
wspierających Administratora w świadczeniu usług m. in. drogą elektroniczną, czyli takich,
które dostarczają i serwisują nam systemy informatyczne i teleinformatyczne, podmiotom
udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu szkolenia w zakresie bhp,
zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane mogą zostać także przekazane innym
podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko
i wyłącznie w zakresie i celu ściśle wskazanym umową powierzenia danych. W razie

konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Pani/Pana dane osobowe organom lub
podmiotom publicznym.
8.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia rekrutacji,
a następnie trwale niszczone po upływie jednego miesiąca. Dane osobowe osoby przyjętej do
pracy będą przetwarzane w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu przez
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt
osobowych, wynikający z regulacji prawnych dot. archiwizacji dokumentów.

9.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

10.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

11.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

12.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a. prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
b. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e. prawo do wycofania zgody na przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie miało
konsekwencje: na etapie rekrutacji do pracy – braku możliwości wzięcia udziału
w rekrutacji do pracy w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi; na etapie zatrudnienia – braku możliwości skontaktowania się z Panią/Panem
drogą telefoniczną lub mailową co może utrudnić realizację praw i obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń i spraw socjalnych. Cofnięcie zgody
na przetwarzanie wizerunku umieszczanego w kwestionariuszu osobowym lub cv nie
będzie miało wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego.

jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.
13.

Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Łódź, dnia ………….

…………………………………………….
/podpis kandydata/

