Łosice, dnia ........................................
……………………………………………………….…..........
(Imię i nazwisko)
…………………………………………………………..........
(Adres zameldowania)
…………………………………………………………..........
(Adres zamieszkania)
…………………………………………………………..........
(PESEL)
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią niniejszej informacji i przyjmuję do stosowania.
Jestem świadomy(a), że zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy do obowiązków poszukującego pracy należy:
1. zgłaszanie się w PUP w Łosicach co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą
określoną w ustawie;
2. zgłaszanie się w PUP w Łosicach w wyznaczonym terminie, który został ustalony pomiędzy poszukującym pracy,
a Urzędem, a w przypadku nie stawienia się, powiadomienie w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego
niestawiennictwa;
3. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie zaproponowane;
4. podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkoleniu, studiach podyplomowych, jeżeli zostaną
zaproponowane;
5. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostanie zaproponowany;
6. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych
uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego
zawodu.
Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.
Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje w przypadku gdy:
1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia
zainteresowania pomocą określoną w ustawie pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120
dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
2. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między
poszukującym pracy, a tym urzędem i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego
niestawiennictwa, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia
niestawiennictwa;
3. nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych, albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania,
szkolenie, studia podyplomowe albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu,
pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia
zdarzenia;
4. złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy,
pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;
5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b-c oraz
opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego
państwa, pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia zaistnienia zdarzenia.
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Ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego
okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.
Poszukujący pracy zobowiązany jest do zawiadamiania PUP w Łosicach osobiście lub za pośrednictwem formularza
elektronicznego o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych
oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia (§ 8 ust. 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26.11.2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy).
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego1 za składanie fałszywych zeznań oświadczam,
iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem
pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy.
Jednocześnie oświadczam, że w dniu złożenia wniosku o rejestrację/przesłania wniosku o rejestrację w PUP
w Łosicach jako osoba poszukująca pracy, tj. w dniu ………………………………… złożyłem
1) oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu
poszukującego pracy;
2) wniosek o rejestrację jako poszukujący pracy i ponoszę pełną odpowiedzialność za udostępnianie danych
zawartych w tym wniosku
oraz otrzymałem
3) informację o przysługujących mi prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz formach pomocy określonych w tej ustawie.

…………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis poszukującego pracy)
............................................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika PUP)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH
Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016
r., L. 119, poz. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach z siedzibą
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, e-mail: walo@praca.gov.pl, tel. (83) 357 19 67;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych – Danielem Koguciukiem – pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora;
3) Administrator danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
głównie w celu realizacji zadań ustawowych określonych przede wszystkim w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), ustawie
z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), w tym weryfikacji uprawnień i danych, rejestracji
i ustalenia statusu, zapewnienia pomocy określonej w ustawie, wydawania decyzji w zakresie statusu i świadczeń,
realizacji umów w ramach usług i instrumentów rynku pracy, prowadzenia postępowań administracyjnych,
kontrolnych, egzekucyjnych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki
publicznej oraz określenia planów dalszych działań w zakresie wynikającym z przepisów prawa, aktach
wykonawczych do tych ustaw, przepisach nakładających inne zadania, obowiązki i prawa;
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Szczegółowe informacje o realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), kategorii danych znajdują się
na stronie internetowej http://losice.praca.gov.pl, zakładka Urząd – Ochrona danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h
Rozporządzenia – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 Pani/Pana dane mogą być
przekazywane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, realizatorom
działań aktywizacyjnych, jednostkom szkoleniowym oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzana danych osobowych m. in. Firma SYGNITY S. A. z siedzibą w Warszawie;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały
zebrane wskazanych w pkt 3, a po tym czasie do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ale nie krócej niż przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji dokumentacji t. j. od 2 do 50 lat;
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia,
czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z aktów prawnych
określonych w pkt 3, w związku z czym jest Pani /Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, a także niemożność korzystania ze świadczeń, instrumentów i usług
rynku pracy i innych form pomocy i działań, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w innych przepisach
powszechnie obowiązującego prawa;
Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody wyrażonej przez Panią/Pana na przetwarzanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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..................................................................
(Imię i nazwisko)

............................................................
(PESEL)

Spośród podanych niżej grup predyspozycji zawodowych proszę wybrać maksymalnie 2 predyspozycje
które najlepiej Pana/ Panią opisują poprzez wstawienie znaku X obok wybranej cechy po prawej stronie.
Kod pozycji

z każdej grupy,

Nazwa predyspozycji

1. ANALITYCZNE I TECHNICZNE
1

Wyszukiwanie informacji, analiza i wyciąganie wniosków

11

Wykonywanie obliczeń

11.01

Wykonywanie prostych rachunków

11.02

Wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych

11.03

Sprawne wykonywanie operacji finansowych, znajomość metod analiz biznesowych/ finansowych

10

Obsługa, montaż i naprawa urządzeń technicznych

10.01

Umiejętność obsługi urządzeń i maszyn

10.02

Umiejętność montażu, diagnozowania i serwisowania urządzeń i maszyn

10.03

Przygotowanie specyfikacji technicznej, pisanie raportów, nadzór nad pracami zleconymi innych
pracowników technicznych

10.04

Znajomość rysunku technicznego, technik pomiarowych

2. LINGWISTYCZNE I JĘZYKOWE
13

Znajomość języków obcych

13.01

Język angielski

13.02

Język niemiecki

13.03

Język francuski

13.04

Język włoski

13.05

Język rosyjski

13.06

Inny język

8

Czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w języku polskim

8.01

Czytanie ze zrozumieniem, analiza i wyciąganie informacji/wniosków z przeczytanego tekstu

8.02

Copywriting: umiejętność formułowania zwięzłych i poprawnych wypowiedzi w języku polskim,
umiejętność redagowania tekstów

8.03

Umiejętność przygotowania dokumentów (oferty, umowy, raporty)
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3. ORGANIZACYJNE I PRZYWÓDCZE
2

Współpraca w zespole

2.01

Współpraca z innymi pracownikami firmy

2.02

Współpraca w zespole zadaniowym

3

Komunikacja ustna/ komunikatywność

4

Wywieranie wpływu

4.01

Znajomość technik sprzedażowych

4.02

Znajomość technik negocjacji

6
7.07
5

Planowanie i organizacja pracy własnej
Odporność na stres
Zarządzanie ludźmi/ przywództwo

4. PSYCHOFIZYCZNE
7

Sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna

7.01

Możliwość wykonywania pracy w terenie

7.02

Możliwość wykonywania pracy w systemie zmianowym

7.03

Odpowiednie zdrowie: sprawność funkcjonowania określonych narządów (wzroku, słuchu)

7.04

Zdolności manualne

7.05

Możliwość wykonywania ciężkiej pracy fizycznej

7.06

Zdolność koncentracji, podzielność uwagi

12

Przedsiębiorczość, inicjatywność, kreatywność

5. INFORMATYCZNE
9

Obsługa komputera i wykorzystanie Internetu

9.01

Podstawowe posługiwanie się komputerem: znajomość pakietu MS Office, umiejętność
korzystania z Internetu i poczty elektronicznej

9.02

Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych

9.03

Umiejętność administrowania siecią komputerową

9.04

Umiejętność programowania

......................................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika PUP)

.................................................................
(data i czytelny podpis poszukującego pracy)
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ZGODA NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r., L. 119 poz. 1
Ja, niżej podpisany(a) ....…………………………………................. …….....…….....…….....…….....….......
….……………………..…………………………………………………………………………………………
PESEL ....…………………………………................. …….....…….....…….....…….....…….....…….....….....
zamieszkały(a)
....…………………………………................. …….....…….....…….....…….....…….............
………...
……………………………………………………………………………………………………………………
wyrażam
zgodę,
aby Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach przesyłał mi następujące typy powiadomień:
……………………………………………………………………………………………………………….
……

• Powiadomienia o wizycie w urzędzie
• Wiadomości od pracowników urzędu
• Powiadomienia o ofertach pracy
- drogą SMS na nr telefonu: ....…………………………………................. …….....…….....…….....……........
-……………………………………………………………………………………………...
telefonicznie na nr telefonu: ....…………………………………................. …….....…….....…….....…….....
-…………………………………………………………………………………………….
pocztą tradycyjną na adres: ....…………………………………................. …….....…….....…….....…….....
…………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie
oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o możliwych formach kontaktu z Powiatowym
Urzędem Pracy w Łosicach:
- osobiste stawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach ul. Narutowicza 6 w godz. 07:30 - 15:30
- telefonicznie na nr telefonu: 83 357 19 67
- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
- pocztą elektroniczną na adres: walo@praca.gov.pl

....………………………………….....
(data i czytelny podpis poszukującego pracy)
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA NA WYSYŁANIE CV NA PORTAL EURES
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r., L. 119 poz. 1
Ja, niżej podpisany(a) ....…………………………………................. ……….....……….....……….....…….....
…………………………………………………………………………………………………...
PESEL ....…………………………………................. ……….....……….....……….....……….....……….......
zamieszkały(a) ....…………………………………................. ……….....……….....……….....………..........
……………………………………………………………………………………………………………………

…

wyrażam zgodę na wysłanie mojego CV na portal EURES.
Informacje zawarte w CV:
- dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, kraj zamieszkania, narodowość, język ojczysty),
- dane kontaktowe (numer telefonu, adres email),
- preferencje zawodowe,
- doświadczenie zawodowe,
- wykształcenie.
JEŻELI WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYSŁANIE CV PODPISZ PONIŻEJ

....………………………………….....
(data i czytelny podpis poszukującego pracy)
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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