
Wniosek w sprawie przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych 

                                                   (interwencyjnych) 

 

…………………………………………………. 

           (nazwisko i imię) 

…………………………………………………. 

                   (adres) 

…………………………………………………. 

              (nr telefonu) 

 

1. Stan cywilny…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Wykształcenie (przygotowanie zawodowe)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Dodatkowe szkolenia……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Doświadczenie zawodowe (staż pracy)……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Sytuacja rodzinna: 
a) liczba osób w rodzinie………., w tym: 

dzieci w wieku szkolnym…….., dorosłe…….., pozostałe osoby……….. 
b) zatrudnienie innych członków rodziny……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) źródła dochodu w rodzinie……………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................... 
 

6. Dodatkowe informacje……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACE INTERWENCYJNE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski  w Krośniewicach, ul. Poznańska 

5, 99-340 Krośniewice, email: gmina@krosniewice.pl, tel.: +48 (24) 252-30-24,  reprezentowany 

przez Burmistrza. 

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym można się 

kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, pisemnie 

na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail od24@wp.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- realizacji zadania publicznego w związku z realizacją zadań, usług i instrumentów rynku pracy, 

m.in. w celu rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, prowadzenia rejestru tych 

osób, objęcia osób lub podmiotów uprawnionych usługami i instrumentami rynku pracy, realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i księgowych, dochodzenia, 

ustalenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia rozliczeń, archiwalnym – na podstawie 

niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, niezbędności do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędności do wypełnienia obowiązków  

i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą,  

w dziedzinie prawa pracy, niezbędności ze względów związanych z ważnym interesem publicznym 

(art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b), g) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisami rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy, innymi przepisami z zakresu polityki rynku pracy i związanymi  

z działalnością Administratora oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego);  

- zawarcia i wykonania stosownych umów – na podstawie niezbędności do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przepisów ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). 

4. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby zainteresowanej. Administrator może 

pozyskiwać dane osobowe również z rejestrów centralnych, w tym od Ministra właściwego do 

spraw pracy w zakresie określonym przepisami prawa, z publicznych służb zatrudnienia lub innych 

podmiotów, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek 

mailto:od24@wp.pl


obsługujących świadczenia rodzinne, realizujących zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 

przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny. 

5. Korzystanie z usług Administratora jest dobrowolne, jednakże jako podmiot realizujący zadania na 

podstawie ustawy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony 

przepisami prawa, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych  

i dokumentów elektronicznych, w tym do prowadzenia rejestru osób bezrobotnych 

 i poszukujących pracy z wykorzystaniem danych osobowych tych osób.  

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych osobowych 

wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizacji określonych zadań przewidzianych przepisami prawa 

oraz możliwości udzielenia pomocy przewidzianej w w/w ustawie. Podanie danych osobowych  

w zakresie niewymaganym przepisami prawa jest dobrowolne.  

7. Zakres danych osobowych, które zostają pozyskane, określa ustawodawstwo i rozporządzenia 

wykonawcze regulujące promocję zatrudnienia i instytucje rynku pracy, wymieniając w tym  

w szczególności: imię albo imiona i nazwisko oraz płeć, obywatelstwo albo obywatelstwa, numer 

PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, stan cywilny oraz informację 

o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, 

liczbę dzieci na utrzymaniu, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do 

korespondencji, wykształcenie, ukończone szkoły, zawody wyuczone, zawody wykonywane, 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma 

ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub 

udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy, poziom znajomości języków 

obcych, posiadane uprawnienia zawodowe, rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy, 

okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru 

czasu pracy i podstawy wykonywania pracy, okresy wykonywania innej pracy zarobkowej  

i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, 

inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa  

w ustawie, sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków 

służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia 

uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz 

ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, 

numer rachunku bankowego w przypadku posiadania.  



8. Administrator, chcąc zapewnić realizację praw osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak  

i sprawną organizację w zakresie swojej działalności, może przekazywać dane osobowe:  

- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym publicznym służbom 

zatrudnienia lub innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 

przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań, w szczególności jednostkom organizacyjnym 

pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne;  

- personelowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę oraz personelowi zatrudnionemu na 

podstawie umów cywilnoprawnych;  

- podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem,  

w tym pracodawcom, przedsiębiorcom, instytucjom szkoleniowym, dostawcom usług 

zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne, 

umożliwiające realizację zadań oraz zarządzanie, w szczególności dotyczy to podmiotów 

wykonujących usługi z zakresu konsultacji, obsługi prawnej, obsługi i serwisu sprzętu, w tym 

teleinformatycznego, dostawy oprogramowania;  

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową;  

- audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do 

dokonywania kontroli; 

- kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem; 

- osobom upoważnionym przez osobę, której dane dotyczą. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:  

- do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu; 

- dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania danych; 

- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

- ograniczenia przetwarzania danych;  

- przenoszenia danych;  

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.  

10.  Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

11.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć z uwagi na to, że 

korzystamy z usług innych dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego. Jeżeli 

Administrator będzie musiał przenieść dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego 



Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej: „EOG”, wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne 

zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych. Możliwe jest 

przekazanie danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której 

korzysta osoba zainteresowana w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów 

zlokalizowanych fizycznie poza EOG.  

12.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazany w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w tym zgodnie  

z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz w oparciu  

o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora, a w przypadku projektów 

unijnych zgodnie z warunkami umowy i przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 


