Aplikacja na stanowisko: ………………………………………………
Nr referencyjny ogłoszenia: …………………………………………..
Serwis ogłoszeniowy: ………………………………………………..

FORMULARZ CV
1. Imię (imiona) i nazwisko: ...........................................................................................................
2. Imiona rodziców: .......................................................................................................................
3. Data urodzenia: .........................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji):
........................................................................................................................................................
5. Nr telefonu/e-mail (w celu kontaktu): ………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie:
Data ukończenia

Nazwa szkoły

Zawód, specjalność, tytuł zawodowy naukowy

7. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia
nauki w przypadku jej trwania):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności (znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Okres zatrudnienia

..............................................
miejscowość, data

Nazwa pracodawcy

Zajmowane stanowisko

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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Niniejszym informujemy Cię ,że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej.
I.
Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Wala Sp. z.o.o. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Parkowej 16
II.
Inspektor Ochrony Danych.
Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD , lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@wala.pl.
III.
Cele i podstawy przetwarzania.
Przetwarzanie Twoich danych, które podałeś/aś w formularzu CV:
- jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy ;
- odbywa się na podstawie przepisów RODO (art.6 ust.1 lit.b RODO) i Kodeksu pracy (art.221 §1 KP);
- ma celu prowadzenie procesu rekrutacji tylko na stanowisko , na które aplikujesz
IV.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
(np. firmom informatycznym, agencji ochrony osób i mienia, firmom serwisującym system monitoringu, itp.)
- innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, itp.)
- instytucjom upoważnionym z mocy prawa, tj. Urzędom
V.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Profilowanie.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
VII. Okres przechowywania danych.
Twoje dane (tj. CV) będzie przechowywane i przetwarzane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na
które aplikujesz. Po zakończonym procesie rekrutacji, Twoje CV wraz ze wszystkimi danymi zostanie usunięte.
Jeśli chcesz abyśmy mogli Twoje dane i CV przechowywać po zakończeniu rekrutacji, w celu wykorzystania w procesach
przyszłych rekrutacji, musisz wyrazić na to zgodę, którą znajdziesz poniżej. Na podstawie zgody Twoje dane będą
przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VIII. Twoje prawa.
Przysługuje Ci:
o
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
o
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
o
prawo do usunięcia danych
o
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
o
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
o
prawo do przenoszenia danych
o
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
o
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: odo@wala.pl
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Ciebie danych jest:
o
warunkiem przeprowadzenia rekrutacji
o
dobrowolne
Jeśli nie podasz nam danych, nie będziesz mógł/mogła zostać kandydatem do pracy w naszej firmie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w celu kontaktu telefonicznego i/lub elektronicznego
1.

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci podanego przez Ciebie w formularzu CV
numeru telefonu w celu kontaktu z Tobą w związku z prowadzoną rekrutacją?

TAK , zgadzam się

NIE, nie zgadzam się

2. Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci podanego przez Ciebie w formularzu CV
adresu e-mail w celu kontaktu z Tobą w związku z prowadzoną rekrutacją?

TAK , zgadzam się

NIE, nie zgadzam się

Wyrażona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna, jeśli jej nie wyrazisz nie będziemy mogli się z Tobą kontaktować telefonicznie
i/lub e-mailowo.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych pisząc na adres e-mail: odo@wala.pl lub na adres:
Dział Ochrony Danych Osobowych, Wala Sp. z.o.o, ul. Parkowa 16, 43-365 Wilkowice
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.

..............................................

……………………………………………………….

miejscowość, data
podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w celach przyszłych rekrutacji
W celu zgłoszenia się do procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko, przekazałeś/aś nam w formularzu
CV swoje dane osobowe. Zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych , Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy
niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na interesujące Cię stanowisko.
Jeśli chcesz, abyśmy mogli zachować Twoje dane w celu ich wykorzystania w procesach przyszłych rekrutacji, potrzebujemy
na to Twojej zgody.
Nie wyrażenie poniższej zgody nie będzie miało wobec Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, nadal będziesz
uczestniczył/a w rekrutacji, do której się zgłosiłeś/aś.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji.
Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Wala Sp. z o.o, ul. Parkowa 16, Wilkowice, Twoich danych osobowych zawartych
w formularzu CV, po zakończonej rekrutacji na stanowisko, na które aplikowałeś/aś w celu wykorzystania ich w
przyszłych procesach rekrutacji?

TAK , zgadzam się

NIE, nie zgadzam się

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych pisząc na adres e-mail: odo@wala.pl lub na adres:
Dział Ochrony Danych Osobowych, Wala Sp. z.o.o, ul. Parkowa 16, 43-365 Wilkowice
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.

..............................................
miejscowość, data

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

