
Centrum Kształcenia Prymus 
99-200 Poddębice ul. Polna 34 

 

 

 

F O R M U L A R Z   R E K R U T A C Y J N Y 

Proszę o przyjęcie mnie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej 
(uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art.233 Kk za podanie nieprawdziwych danych) 

 

 

 

 

A. DANE PERSONALNE: 

NAZWISKO: 
 

PIERWSZE IMIĘ: 

DRUGIE IMIĘ: 

 

DATA URODZENIA: 

MIEJSCE URODZENIA: 

IMIĘ OJCA: IMIĘ MATKI: 

PESEL: 

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO: 

 

 

B. ADRES ZAMIESZKANIA:  

MIEJSCOWOŚĆ: 

ULICA: 

NR DOMU: NR MIESZKANIA: 

KOD: POCZTA: 

WOJEWÓDZTWO: 

 

 

C. ADRES DO KORESPONDENCJI: 

MIEJSCOWOŚĆ: 

ULICA: 

NR DOMU: NR MIESZKANIA: 

KOD: POCZTA: 

WOJEWÓDZTWO: 

 

 



 

D. TELEFON KONTAKTOWY:  

 

 

 

E. ADRES E-MAIL:  

                                                                                  

 

 

F. UKOŃCZONA SZKOŁA: 

NAZWA SZKOŁY 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ  
KIERUNEK  
SPECJALNOŚĆ  
NR DYPLOMU  
DATA WYDANIA DYPLOMU  

 

 

G. PRAKTYKA ZAWODOWA: 

NAZWA FIRMY:  
 

MIEJSCOWOŚĆ:  
STANOWISKO:  
STAŻ PRACY W LATACH:  

 

         

Do formularza rekrutacyjnego dołączam: 

1. Odpis dyplomu ukończenia szkoły/uczelni 

2. Ksero dowodu osobistego 

 

 

        

 

 
 
 

 

               czytelny podpis kandydata 

         



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Na podstawie art.  7 ogólnego 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO”  

ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: Centrum Kształcenia Prymus Edyta 

Sawicka z siedzibą w Poddębicach przy ul. Polnej 34 moich  danych  osobowych  w  postaci:  imienia 

(imion),  nazwiska,  adresu  zamieszkania,  numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, daty i 

miejsca urodzenia, imion rodziców numeru  PESEL  oraz numeru dowodu osobistego, posiadanego 

wykształcenia oraz miejsca w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji  

na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny lecz 

bez wpływu na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  przed  jej  cofnięciem.  

Osoba ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ich przenoszenia.  

Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO, w tym o przysługujących 

prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się poniżej. 

 

 

 

 
 
 
…………………………………..……………………….    
            (miejscowość, data)     

 
 

 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1),  

dalej „RODO” informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Prymus Edyta Sawicka, ul. 

Polna 34, 99-200 Poddębice, tel. 43 678 35 21, e-mail: sekretariat@ckprymus.pl 

 
 
 

 

 czytelny podpis składającego oświadczenie 



2) z inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: 

sekretariat@ckprymus.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie 

specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na podstawie przepisu art. 6 ust 1  

lit. a RODO, tj. zgody uczestnika postępowania rekrutacyjnego; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji, chyba że z przepisów szczególnych wynikają inne rozwiązania; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania 

od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, prawo do usunięcia danych osobowych, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  

w zakresie objętym celem przetwarzania opisanym w pkt 3 jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. 

Nieprzekazanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością udziału w 

procesie rekrutacji na wskazane wyżej szkolenie specjalizacyjne. 

 

Administrator Danych Osobowych 

      Centrum Kształcenia Prymus  

                                 Edyta Sawicka 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….    

 

       (miejscowość, data)    

     

 

 

 

 

 

 

 

 
czytelny podpis składającego oświadczenie 


