
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE NA PRAWO JAZDY KATEGORII ”D”  

ORAZ W KURSIE KWALIFIKACYJNYM 

OSOBY ZOBOWIAZUJACEJ SIĘ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA  

NA STANOWISKU KIEROWCY - KONDUKTORA W KOMUNIKACJI BESKIDZKIEJ S.A. 

 

I. DANE PODSTAWOWE 

Imię i Nazwisko ..…………………………………………………………………... 

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

Adres zamieszkania: 

Ulica nr domu/mieszkania………………..…………………………………………... 

Kod pocztowy…………….…...Miejscowość………………………………………... 

Województwo…………………….………………………………………………… 

Posiadana kategoria Prawa Jazdy……………………………………………………. 

Telefon kontaktowy …………..…………………………………………………… 

II. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI. 

Oświadczam, że nie został wobec mnie orzeczony zakaz wykonywania zawodu kierowcy, 

określony w art.5 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym  

(Dz. U. z 2021r. poz. 919 ze zm.). 

 

    -------------------------------                           ---------------------------------- 
         miejscowość, data                                                        czytelny podpis kandydata 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Beskidzka S.A. w Bielsku Białej przy 

ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko – Biała, tel.:  33 829 53 10,  e-mail: sekretariat@komunikacjabeskidzka.pl; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Komunikacji Beskidzkiej S.A. w Bielsku Białej jest możliwy pod adresem 

e-mail: iod@komunikacjabeskidzka.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach niniejszego naboru 

oraz późniejszej archiwizacji dokumentów: 

• na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b 

RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana, 

• na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie 

danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami 

prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje 

Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została 

wyrażona. 

• na podstawie przepisów prawa, w tym Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

• wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych, 

mailto:iod@komunikacjabeskidzka.pl


• podmioty przetwarzające, jedynie w celu wykonania usług szkoleniowych po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Administratora danych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem; 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych 

przypadkach dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w procesie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

                                                                                                                             

…………………………………………… 

                     (data i podpis kandydata) 

  

III. OCENA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI PRAKTYCZNEJ 

DATA WYNIK UWAGI 

  

POZYTYWNY * 

 

NEGATYWNY* 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

      data i czytelny podpis kandydata                                   data i podpis osoby przeprowadzającej  


