REGULAMIN NABORU
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
w Miejskim Zespole Złobków w Łodzi
Regulamin określazasady zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze
stanowi ska ur zędnicze z v,ryłączeniem stanowi sk po mo cn iczy ch i ob słu gi.

i

kierownicze

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

1.

W przypadku wolnego stanowiska decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej
podejmuje Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków wŁodz|
2. Opis stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja, przygotowuje Komórka
ds. pracowniczych w oparciu o Regulaminorganizacyjny, we współpracy z bezpośrednim
przeŁożonym wolnego stanowiska pracy i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Miejskiego
Zespołtl Żłobków w Łodzi.
3. Opis wolnego stanowiska pracy zawięra:
3.1. zakres obowipków i uprawnień wykonywanych na danym stanowisku pracy,
3.2. określenie wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętnościi odpowiedzialności wobec
osób ubiegających się o pracę na tym stanowisku,
3.3. określenie uprawnień służących do wykonywaniazadań, inne wyznaczniki określające
indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
4. Informacja o wolnym stanowisku powinnabyćptzekazywanado Komórki ds.
pracowniczychz odpowiednim wyprzedzeniem, która obsługuje procedurę naboru pod
względem formalnym,

Rozdział II
Komisja ds. naboru

1. Komisję ds. naboru tworzą:

1.1 bezpośredni przełożony,
1.2 osoby wskazane przezDyrektora Miejskiego Zespołu Złobków wŁodzi.
ż. Komisja dzińa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
Rozdział III
Etapy naboru

1. Nabór

2.
3.
4.
5.
6.
7

.

8.

kandydatów na wolne stanowiska wzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze, jest otwarty i koŃurencyjny.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko wzędnicze.
Składanie dokumentów aplikacyjnych.
Wstępna selekcja kandydatów - analizadokumentów aplikacyjnych.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Selekcja końcowa kandydatów :
6.1 rozmowa kwalifikacyjna.
Sporządzenie protokołl zprzeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborzę na wolne stanowisko urzędnicze

1.

2.
3.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraztablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Żłobkow wŁodz|
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków może poleció
upowszechnienie ogłoszęniao naborzę dodatkowo w innych miejscach, np.: w prasie,
w akademickich biurach karieą w agencjach pośrednictwa pracy lub doradztwa
personalnego.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
3.1 nazwę i adres jednostki,
3.2 określenie stanowiska urzędniczego,
3.3 określenie wymagańzwiązanychze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem
danego stanowiska, ze wskazartiem, które znich są niezbędne, a które dodatkowe,
3.4 wskazanie zakresu zadńwykonywanych na stanowisku urzędniczym,
3.5 informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
3.6 informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznięnia ogłoszenia wskźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zńrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej
20ń,

.7 wskazanie wymaganych dokumentów,
3.8 określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3

Rozdział V

Składanie dokumentów aplikacyjnych

1.

Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraztablicy ogłoszeń
Miej skiego Zespołu Żłobkaw w Łodzi następuj e przyj mowanie dokumentów aplikacyj nych
od kandydatów zainteresowanych pracąna wolnym stanowisku wzędniczym. Termin do
składania dokumentów wynosi minimum 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
ż. Na dokumenty aplikacyjne składają się :
2.1. kwestionariusz osobowy (wzór stanowi załącznikNr 1 Regulaminu naboru),
2.2. list motyrvacyj ny,
2.3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganęgo wykształcenia,
2.4. kserokopie zaświadczen o ukończonych kursach, szkoleniach,
2.5. kserokopie innych dokumentów potwierdzĄącychposiadane umiejętnościbądź
uprawnienia, (np. certyfikaty)
2.6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stazu pracy
i doświadczenia zawodowego ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
2.7.kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz wynik
jej zakoiczenia (eżeli kandydat takie posiada),
2.8.oświadczęnię kandydata o niekaralnościzaprzestępstwo popełnione umyślnie
i korzystaniu w pełni zpraw publicznych ( wzór stanowi załącznikNr 5 Regulaminu
naboru),
Z.9.vrryrńenie zgody naprzetwarzanie darrych osobowychzawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20t6l679 z dnia27 kwietnia20l6r. w sprawie ochrony osób
ftzycznychw zwirykuzprzetwarzarriem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvly 95l46lWE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)

3.

Dokumenty aplikacyjne składane przęz osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być
przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne
stanowisko urzęónicze i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma możliwościprzyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
5. Nie ma możliwościprzyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
6. Kandydaci mogą przesyłać wymagane dokumenty za pośrednictwem operatorów usług
pocztowych lub składać osobiściena adres i w terminie wskazanym w treściogłoszenia.
7. Zadatę doręczeniadokumentówuwuża siędatę otrzymaniatychdokumentówptzez
Miejski ZespołŻłobkaw wŁodzi (datę wpływu do Komórki ds. pracowniczych).
8. Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozdział VI

Wstępna weryfikacja kandydatów

-

ana|iza dokumentów aplikacyjnych

1.

Formalnej analizy dokumentów dokonuje pracownik ds. pracowniczych.
ż. Analtza dokumentów polega nazapoznaniu się przez Komisję ds. naboru z aplikacjami
nadesłanym i przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami
formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest określenie mozliwościzatrudnienia kandydata do pracy
na wolnym stanowisku urzędniczym.
5. Dalsze etapy procedury naboru prowadzi się , jeżeli kryteria spełnia co najmniej jeden
kandydat.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów spełniaj ących wymagania formalne

1.

2.
3.

Po upływie terminu do złożeniadokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej weryfikacji umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraztablicy
ogłoszeń Miejskiego ZespoŁu Żłobków w Łodzi listę kandydatów, którzy spełniają
wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Lista, o której mowa zawieraimiona i nazwiska kandydatów orazichmiejsca zamięszkarńa
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( wzór stanowi zaŁączntkNr 2 Regulaminu
naboru).
Informacje o kandydatach,któtzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związarrymi ze stanowiskiem urzędniczyffi , określonlłni
w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział VIII
Kwalifikacja końcowa kandydatów

l.

2.

Kwalifikacje końcową stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa kwalifikacyjna:
2.I. celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiaparie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem i weryfikacja informacji zawntych w aplikacji,
2.2. rozmowa kwalifrkacyjna pozwoli również zbadać:
2.2.I. predyspozycje i umiejętnościkandydata gwaranĘące prawidłowe
wykonywanie powierzonych obowi ązków,
2.2.2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych
poprzednio przezkandydata,

2.3.
2.4.

3.

4.
5.

2.2.3. cele zawodowe kandydata,

rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja ds. naboru,
kużdy członek Komisji ds. naboru podczas rozmowy przydzieIa kandydatowi punkty

od 0do5.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja ds. naboru wybiera kandydata,
który w selekcji końcowej uzyskał najv,ryższąIiczbę puŃtów zrozmory kwalifikacyjnej.
W przypadku uzyskaniaprzez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów,
członkowię Komisji ds. naboru swoje preferencje przedstawiają Dyrektorowi Miejskiego
ZespoŁu ŻłobkOw w Ł o dzi.
Po wysłuchaniu człoŃów Komisji ds. naboru ostatecznego wyboru dokonuje Dyrektor
Miejskiego Zespołu Złobków w Łodzi.

Rozdział

IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

1. Z

przeprowadzonego naboru kandydatów sporządzaprotokół.
Protokół zawtera:
2.1 określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór,
2.2 |iczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zarrięszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, nie więcej niz 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych
według poziomu spełnienia ptzeznich wymagń określonychw ogłoszeniu o nńorze,
2.3 |iczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofeń spełniających wymagania
formalne,
2.4 informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego
wyboru i składzie komisji przeprowadzalącej nabór ( wzór stanowi załącznik Nr 3
Regulaminu naboru ).
3. Protokół zprzeprowadzonego naboru kandydatów zatwierdzaDyrektor Miejskiego Zespołu
Żłobkow wŁodzi.

2.

Rozdział X
Ogłoszenie wyników naboru

1

W przypadku wyłonienia przęzKomisję ds. naboru kandydata do zatrudnienia w Miejskim
Zespole Złobków wŁodzi,bądżnie wyłonienia żadnego kandydata niezwłocznie po
przeprowadzonymnabotze, informacje o jego wyniku zarięszczasię na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraznatablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Żłobków wŁodzi,
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 Regulaminu naboru.
2. W przypadku wyłonieniaprzez Komisję kandydatów do zatrudnienia, niezwłocznie po
przeprowadzonymnaborze upowszechnia się informację o wyniku naboru.
3. Informacja, o której mowa w pkt.1 zawiera;
3.1. nazwę i adres jednostki,
3.2. określenie stanowiska urzędniczego,
3.3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego,
3.4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia
wyboru żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.
4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz tńIicy informacyjnej Miejskiego Zespołu Żłobków wŁodziprzez okres co najmniej
3 miesięcy.
5. JężeIi stosunek pra9y osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej

osoby spośród najlepszych kandydatów, która uzyskała największąliczbę punktów
wymienionych w protokole tego naboru.

Rozdzial XI

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

l. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną

dołączone dojego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego
etapu i zostały umieszczone w protokole, po okresie, o którym mowa w pkt. 5 rozdziałuX
regulaminu będązniszczone, o ile zainteresowane osoby nie odbiorą ich osobiścieza
potwierdzeniem odbioru,bądź mogą upowżnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów
na podstawie okazanego upoważnienia.

Rozdzial XII

postanowienia końcowe

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przedzawarciemumowy o pracę zobońązanv jest
przedłożyćorzeczęnię lekarskie o zdolności do pracy.
ż. Kandydaci biorący udział w naborze maja prawo wglądu do swojej punktacji.
J. Dyrektor Miejskiego Zespołu Złobków wŁodzimoże w kaZdym czasie odwołać nabór na
wolne stanowisko utzędnicze bez podani a przyczyny.
4. Na zadnym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji
Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, Komisji ds. naboru lub innych osób
dokonujących czynności wynikających z Regulaminu naboru.
1.

,

Załączniknr 1 do Regulaminu naboru
Wzór kwestionariusza osobowego

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE
l.Imię (imiona)

i

nazwisko

2.[miona rodziców

3.Data i miejsce urodzenia
4. Obywatelstwo ........
5. Miejsce zamieszkania

Dzielnica

:

kod pocźowy
......miejscowość.........
ulica nr domu i mieszkania ..............

6.Adres do korespondencj i : kod pocztowy....................miej scowość

Dzielnica
7.

.......

ulica nr domu i mieszkania ....................m telefonu.....

Wyksźałcenie(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) ...............

zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy

8.Wyksźałcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub
rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania )................
9.Przebieg dotychczasowego zatrudnięnia(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych
or az zaj mowane stanowi ska pracy).. .. .. .

pracodawc ów

1O.Dodatkowe uprawnienia, umiejętności,zaintercsowania (np. stopień znajomości języków
obcych, prawo jazdy, obsługa komputera )................

11.Oświadczarfl, że pozostaję/nie pozostaję*w rejestrze bezrobotnych i poszukujących
pracy.

l2.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria
..............nr...............lyydanym przez

dnia...........

miejscowość i data

*właściwepodkreślić

lub innym dowodem tożsamości

podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

r"

Zdączniknr 2 do Regulaminu nóoru
Wzór listy kandydatów spełniających wymagania

formalne

LISTA KANDYDATOW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

nazwa stanowiska pracy

Informujem y) że wwyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w
ogłoszeniu:

Lp

Imię I Nazwisko

Miejsce zamieszkania

(data i podpis osoby upoważnionej)

!

.

Zńącznik nr 3 do regu|aminu naboru

XXfli§i:ffi;łffg§"$2,i"":Hrukandydatów
PROTOKOŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATOW NA STANOWISKO
PRACY W MIEJSKIM ZESPOLE ŻŁOBKOW W ŁODZI
nazwa stanowiska pracy

1.

2.
3.

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało..............(ilość
aplikacj i) kandydatów spełniających wymogi formalne.

Komisja w składzie :

Po dokonaniu

seleĘi aplikacji

spełniania przeznichkryteriów

Lp

Imię i Nazwisko

4.

Zastosowano następujące metody naboru:

5.

Zastosowano naĘpujące techniki naboru

6.

Uzasadnienie naboru

7.

Zńącmiki do protokołu :

(data,imię i nazwisko pracownika)

Podpisy członków komisj i:
l.

. ..

..

Adres

Wynik rozmowy

:

:

a) kopia ogłoszenia o naborze,
b) kopie dokumentów aplikacyj nych kandydatów,
c) wyniki roznowy kwalifikacyjnej.

Protokół sporządzń:

ż.

wybrano naĘpujących kandydatóq uszeregowanych według
określonych w ogłoszeniu o naborze :

. .. .. .. .

... ., .. .. .. ... .. . .. .. .. ..

zatwierdził
(podpis i pieczęć kierownika,
jednostki lub osoby upowźnionej)

!

Zdącmik nt 4 do Regulaminu nńoru

INFORMACJA O V/YNIKACH NABORU

nazwa §tanowiska pracy

Informacją że w wyniku zakończęnia naboru na
(imię i nazwisko) :

w\ry.

stanowisko zostałlławybrany/a Pan/i

zarieszkaĘlaw................:.................................
F_

A.
§i
f;i

fr:,'
,:

Uzasadnienie dokonanego wyboru

:

(datą podpis bezpośredniego, przełożonego )

,",..1

Załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru

oświadczenie
Ja niżĄ podpisany/a ....

zamięszkałYla""
legitymujący/a się dowodem osobistym.

(imię i nazwisko)

("d*;;r"Jr.""i"j
(seria i numer)

wydanym przez.
przystępując do nńoru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dńa
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. zż0D8r. Nr 233 poz. 1458)
zpóźniejszymi zmianami i w związkuzZarządzeniem WewnętrznymNr 30 z dnia 16 kwietnia
2018r. Dyrektora Miejskiego Zespofu Żłobków wŁodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków wŁodzl.

oświadczamrżez

!

posiaOam obywatelstwo polskie*

!
-

posiadam obywatelstwo innego niZ Polska pństwa Unii Europejskiej lub innego pństwa
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, *

f|

nosiadam pełna zdolnośó do czynnościprawnych,

f|

korłstamz pełni praw publicznych,

!

nie toczy się przeciwko mnie postepowanie karne,

|l
-

nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazarryla za umyślne przestępstwo
ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zobowiązuję się
wystąpić do Krajowego Rejestru Kamego celem uzyskania zaświńczęnia o niekaralności
w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego izakończonego naboru
do zatrudnienia w Miejskim Zespole Żłobków wŁodzi,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazanylazaptzestępstwa, o których
-o*a w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2O09r. o finansach publicznych
(Dz.U . z 2016r. poz.l870, z późn. zm.),*
nie byłem/am jak równięż nie jestem karanylakaązakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie zdnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. zż0l7r. poz.
I3II, z późn.zm.),

charakter wykony.wanej przeze mnie działalnościgospodarczej jest/był zgodny z
wymaganiami określonymi w ogłos zeniu o naborze, *

!

*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy zaznaczyó właściwy
kwadrat znakiem,,X"

KLAUZULA INFORMACYJNA
do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Miejski ZespóŁ Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych
osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia ż7 kwiętnia
2016r, w sprawie ochrony osób firycznych w rwiązkl z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuje że :

.

Administratorem Danych Osobowych j est Miej ski Zespół Żłobkaw w Łodzi, ul. Zachodn ia 55a, 9l063 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobkdw w Łodzi, NIP:
7251007279, REGON: 00435l765 tel.: 4ż 632 24 08.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tel.: 42 632 24 08.
3. Dane kandydata wykorzysłwane będą dla potrzeb wewnętrznych Miejskiego Zespołu Złobków
w Łodzi, aw szczególności do przeprowadzenia procedury naboru,
4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie:
a. Art.6 ust. l lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia2'|
kwietnia ż016r.
b. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2008 nr ż23
poz. 1458) z późniejszymi zmianami.
c, Regulamin naboru Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi..
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
w tym zakresie.
6, Osobie/osobom powierzającejlcym dane osobowe prrysługuje prawo do :
a, dostępu do powierzonych danych osobowych,
b. sprostowania powierzonych danych osobowych,
c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
d. ograniczeni a przetw arzania powierzonych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f. _przenoszenia powierzonych danych,
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego
7 . Miejski Zespół Żłobkaw w Łodzi nie będzie przekary,łvał zbieranych danych do państw trzecich.
8. Miejski ZespólZłobków w Lodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi
obowiązującymi w Miejskim Zespole Żłobków wŁodzi.
10. Podanie danych osobowychjest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru.
11. W przypadku braku zgody naprzetwalzanie danych osobowych, Miejski Zespół Złobków w Łodzi
nie będzie miał podstaw prawnych do przeprowadzeniaprocedury naboru.
1

Łódź, dnia
czltelny podpis

KLAUZULA ZGODY

do procedury naboru na wolne stanowisko wzędnicze

Zgodńe z art.6 ust.1. lit. aRozptządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w nviązku z przętwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrużam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przęz Miejski Zespół Złobków w Łodzi, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego
Zespołu Złobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, z siedzibą w Łodzi, ul.
Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, wyłącznie dla potrzeb wewnętrznycĘ Miejskiego Zespołu Złobków
w Łodzi, aw szczęgólności do : przeprowadzenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze.
ł-ódź,dnia
czytelny podpis

