
 

 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W RAMACH NABORU NA INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ  

 

 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy  
(w przypadku firmy także imię i 
nazwisko prowadzącego zajęcia) 

 

 

Telefon 
 

 

Mail 
 

 

Rodzaj i tytuł zajęć  

Krótki opis zajęć do promocji 
(max 2000 znaków) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma rozliczenia (zlecenie/ 
faktura) 

 

Proponowana opłata za 

zajęcia dla uczestnika (za 4 

zajęcia w miesiącu) 

 

Proponowane wynagrodzenie 
dla instruktora (podział 
procentowy lub stawka 
godzinowa) 

 

Minimalna liczba uczestników 
zajęć  
* dotyczy zajęć grupowych 

 

Maksymalna liczba 
uczestników zajęć 
* dotyczy zajęć grupowych 

 

 

Czas trwania pojedynczych 
zajęć 

 

Niezbędne materiały i sprzęt 
do zajęć 
 

 

Preferowane dni tygodnia i 
godziny prowadzenia zajęć 
 

 



 

 

Proponowany program zajęć 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć  
(można załączyć w oddzielnym 

dokumencie referencje) 

 

 

Opcjonalnie link do 

materiałów w Internecie 
(strona www, film, galeria zdjęć) 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Administrator  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dom Kultury Świt ul. Wysockiego 11, 

03-371 Warszawa, jako pracodawca.  

Inspektor ochrony danych  

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@dkswit.com.pl 

Cel i podstawy przetwarzania  

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dom Kultury Świt będzie 

przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22¹ Kodeksu pracy. 

Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą przekazywane żadnym 

odbiorcom. 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 

Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.  

Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do: 

 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) prawo do usunięcia danych osobowych;  

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis 


