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REKRUTACJA 2022

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO KONKURSOWEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU 2022

I. DANE OSOBOWE

  1. Nazwisko: -

  2. Imiona: -

  3. Nazwisko rodowe:

  4. Data urodzenia:

  5. Miejsce urodzenia: -

  6. Obywatelstwo: -

  7. Seria i numer dowodu osobistego: -

  8. Stosunek do służby wojskowej: uregulowany

  9. Adres zameldowania stałego:
kod pocztowy, miejscowość, województwo: - -, mazowieckie
ulica, numer domu, lokalu: - -

10. Adres zamieszkania:
kod pocztowy, miejscowość, województwo: - -, mazowieckie
ulica, numer domu, lokalu: - -
nr telefonu: -

11. Adres poczty elektronicznej: -

II. WYKSZTAŁCENIE

12. Ukończone studia wyższe: (uczelnia, miejscowość, wykształcenie, kierunek studiów, rok ukończenia)
-
wykształcenie: inne humanistyczne, kierunek studiów: -, rok ukończenia: 0

13. Kontynuowane studia w tym podyplomowe i doktoranckie: (uczelnia, miejscowość, kierunek studiów, stan zaawansowania)
-

14. Znajmość języków obcych: (udokumentowana i nieudokumentowana)
język / języki: -
certyfikaty:
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III. PRACA ZAWODOWA

15. Przebieg pracy zawodowej:

Od (rok,
miesiąc,
dzień)

Do (rok,
miesiąc,
dzień)

Pracodawca
komórka organizacyjna

Stanowisko oraz zakres obowiązków Miejscowość

16. Staże i praktyki:

IV. OŚWIADCZENIA

17. W rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, jestem: niekarany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie

18. Mój stan zdrowia pozwala na intensywną naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego i pracę w administracji publicznej

            ................................................................
(podpis)

19. Wybieram jako język egzaminacyjny: angielski

20. Przystępuję do egzaminu w KSAP po raz: pierwszy

21. Zamierzam ubiegać się o zakwaterowanie w hotelu Krajowej Szkoły w okresie kształcenia: nie

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 (dalej RODO).

1) Administratorem danych osobowych jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego (KSAP), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-922) przy ulicy Wawelskiej 56.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ksap.gov.pl.
3) Celem i podstawą przetwarzania jest
a. przeprowadzenie procedury rekrutacji do KSAP - podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1
lit. e RODO), którym jest kształcenie i przygotowanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników
administracji Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji. Brak podania danych w niezbędnym zakresie
skutkuje brakiem możliwość udziału w rekrutacji.
5) Administrator ma obowiązek przechowywać dane przez okres niezbędny w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji, a po jej
zakończeniu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami prawa dotyczącymi
archiwizacji dokumentacji.
6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać również przekazane
innym podmiotom przetwarzającym, działającym na zlecenie Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie
zawartych umów powierzenia, w tym podmiotom realizującym czynności obsługi IT.
7) Przysługuje mi prawo do:
a. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
8) Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

            ................................................................
- -

(czytelny podpis uczestnika)

VI. ZAŁĄCZNONE SKANY


