
                                                                                                 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko .............................................................................................................. 

 

 2. Data urodzenia .............................................................................................................................. 

 

 3. Dane kontaktowe........................................................................................................................... 
                   (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) 

 

 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na    

     określonym stanowisku)............................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

    ........................................................................................................................................................ 
                                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł  

                                                                      zawodowy, tytuł naukowy) 

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju       

    lub na określonym stanowisku)..................................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy    

    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).................................................................... 

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

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

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

    ........................................................................................................................................................ 
                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 

                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów  

    szczególnych……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego 

dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy 

ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa. 

2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem 

sekretariat@swws.edu.pl. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:  

• e-mail: iod@swws.edu.pl, 

• pisemnie na adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego naboru na wolne stanowisko. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 

mailto:sekretariat@swws.edu.pl
mailto:iod@swws.edu.pl


a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, 

b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o 

których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach 

rekrutacyjnych, 

c) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z 

odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych, 

d) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  

niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest 

przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres 

dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych 

osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8; 

3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO; 

4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą; 

6) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i 

informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie 

niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej. 

Przetwarzanie danych w tym celu następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO (prawo do sprostowania 

danych) w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. 
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, 

obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest 

dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 

 

 

                 

 

                           

  .........................................                                   ..........................................................................      
        (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                               
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
……………………………… 

(miejscowość, data) 
 

………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości 
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa dobrowolnie udostępnionych moich 
danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w 
obowiązujących przepisach prawa, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko 
………………………………..……………………………………… 
  określenie stanowiska, na które składana jest aplikacja) 

 
 
 

……………………………………… 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Warszawa, dn. ………………….. 

 
 
 
 

Oświadczenie  

 

Ja …………………………………………………………………….., zamieszkały/a w …………………………………………………… 
                                    (imię i nazwisko)                                                                                                                                    (adres) 

 
………………………………………………………………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym 
 
………………………………………………, wydanym przez ………………………………………………………………………………… 
                (seria i numer dowodu)                                                                                                                (organ wydający) 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
1. mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2. nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 
3. nie zostałem/am ukarany/a prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne; 
4. nie zostałem/am pozbawiony/a prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego; 
5. nie zostałem/am ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276. ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
6. korzystam z pełni praw publicznych. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane podane  
w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 
                  ………………………………………………………… 
                                      (data i czytelny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 ……………………………………………………………….                                                                                    Warszawa, dnia ……………………...……..  
                      (tytuł, imię i nazwisko) 
 
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości  b ę d z i e / nie b ę d z i e* moim 

podstawowym miejscem pracy.  

Moim podstawowym miejscem mojego zatrudnienia jest ............................................................................... 
                (nazwa instytucji) 

 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść art. 125 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, która stanowi:  

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, 

może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy 

prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. 

Podjęcie lub wykonywanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę 

rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce 

pracy;  

Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest 

jego podstawowym miejscem pracy. 

 

* niepotrzebne skreślić                                                          

  

 

                                                                                       …………..……………………………………………………  
                                                                                                                                                             (data i podpis) 

 


