Formularz zgłoszeniow y do projektu

„Pracuj i Studiuj w Polsce”
Rozpoczęcie projektu: Październik 2018 r.

Dane zgłaszanego:

Imię:

Nazwisko:

Dane do kontaktu:
Telefon:

E-mail:

Dokumenty:

Ukończona
Szkoła:

Poziom
Wykształcenia:

Posiadane
dokumenty
podróży
(obywate z
poza UE):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do
udziału w projekcie „PRACUJ I STUDIUJ W POLSCE” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).

……………………………………………
Podpis zgłaszającego

UWAGA!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.


Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć dokumenty poświadczające o wykształceniu,

oraz dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja przed rozwinięciem
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacja Wspierania Sportu i Zdrowia (Pracodawca, administrator
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się
na przetwarzanie przez Fundacje Wspierania Sportu i Zdrowia danych osobowych zawartych w moim formularzu
zgłoszeniowym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@pracujwuslugach.eu
Pełną informację odnośnie przetwarzaniem Twoich danych osobowych j.n.

---Rozwinięcie--Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów
ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą
wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu
lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których
przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez
okres 5 lat, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 10 lat. Ponadto Twoje dane
osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
procesem rekrutacji przez okres 15lat
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów
do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Twoje dane osobowe przekażemy do
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Ukrajiny i Białorusi na podstawie
decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych
lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub
standardowych
klauzul
umownych.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem ul. Nad Niprem 2/7, 43-300 Bielsko-Biała lub
naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Nad Niprem 2/7, 43-300 Bielsko-Biała

