KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
PRACA NA KĄPIELISKACH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
SEZON 2022
(preferencje zatrudnienia od 24.06.2022 do 31.08.2022)
Imię
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres e-mail
Telefon do kontaktowy
Wykształcenie
Status zawodowy
(uczeń, student, osoba pracująca, osoba
bezrobotna)

Data i numer zaświadczenia
Ratownika Wodnego
Data uzyskania i numer
zaświadczenia KPP
Rodzaj uprawnienia
przydatnego w ratownictwie
wodnym
(wg. ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym

Doświadczenie zawodowe
Ratownika Wodnego
( podać staż pracy lata lub miesiące

Poprzednie miejsce pracy
( kąpielisko morskie, kąpielisko
śródlądowe, pływalnia/basen – podać
miejsce)

Deklarowany okres pracy
Deklarowane miejsce pracy
(Borówno, Wąsosz, Pieczyska)
Załączniki:
- kserokopia lub skan w formacie pdf Zaświadczenia Ratownika Wodnego

- kserokopia lub skan w formacie pdf Legitymacji WOPR – strona 1 ze zdjęciem i danymi oraz
strona z wbitymi stopniami WOPR
- kserokopia lub skan w formacie pdf Zaświadczenia KPP
- kserokopia lub skan w formacie pdf uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym

……………………………………………………..
Czytelny podpis

Miejsce i data ……………………….……
…………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………
(adres)
…………………………………………
(nr tel.)
…………………………………………
(e-mail)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(kandydaci do pracy)
Oświadczam, że zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 4 pkt 1 oraz
art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 9 ust. 1 - 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 osobowych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr
119/1 z dnia 4 maja 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy ul.
Toruńskiej 157 w Bydgoszczy (85-880 Bydgoszcz) w celu realizacji zadań
związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko ratownika wodnego na
kąpieliska śródlądowe w województwie kujawsko-pomorskim
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną sporządzoną zgodnie
z przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które
stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik:
1.
Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 1
Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z wymogami 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 osobowych) („RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących
Państwu prawach:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest WOPR Województwa KujawskoPomorskiego, z siedzibą w Bydgoszczy 85-880, ul. Toruńska 157, tel. 663 731 737, e-mail
wopr.kujawskopomorskie@wp.pl adres do korespondencji: OSW WOPR Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Borównie ul. Spacerowa 8, 86-022 Dobrcz
2.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych
mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
wopr.kujawskopomorskie@wp.pl
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu
rekrutacyjnego.
4.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. W
przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
5.
Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
a)
w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do
akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji
pracowniczej,
b)
dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do
6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
c)
dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o
naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został
przeprowadzony nabór,
d)
dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w
ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Biuro Zarządu WOPR
Województwa Kujawsko-Pomorskiego po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do
WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6.
Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe są
przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez
WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach których zostało im powierzone
przetwarzanie danych osobowych.
7.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia lub
ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie
analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
8.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.
Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest
obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.
Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o
naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu
rekrutacji.
10.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.

