FORMULARZ APLIKACYJNY
DO PROGRAMU ENERGETYCZNY STAŻ
Dane Personalne
Imię i Nazwisko
Tel. kontaktowy
Adres kontaktowy
E-mail
Wykształcenie (informacje dotyczące ukończonych lub kontynuowanych studiów).
UCZELNIA

WYDZIAŁ

KIERUNEK

RODZAJ
STUDIÓW

LICZBA
ZALICZONYCH
SEMESTRÓW

Przewidywany termin ukończenia studiów:
Wiedza informatyczna
Znajomość systemów, narzędzi, programów, języków
programowania, itp.

Stopień zaawansowania
(od 1 do 5, gdzie 1 oznacza znajomość
podstawową a 5 oznacza znajomość biegłą)

MS Word
MS Excel
MS Power Point
Inne
Znajomość języków obcych

język

Stopień znajomości
Proszę wskazać właściwe:
Poziom podstawowy: A1, A2
Poziom samodzielności: B1, B2
Poziom biegłości: C1, C2)



Osiągnięcia naukowe

Średnia ocen uzyskanych w ostatnim semestrze:
Wymiar stażu
Gotowość do podjęcia stażu od 1 września 2019 r. w wymiarze:
Wstaw znak „X” w wybranym polu
pełnym (pn.-pt.)
niepełnym

proszę określić w jakim? (dni tygodnia, godziny) ………………………………………………………
Miejsce odbywania stażu
Bydgoszcz
Katowice
Konstancin-Jeziorna

Poznań
Radom
Warszawa
Doświadczenie zawodowe (praktyki, staże, wolontariat, praca, itp.)
1.

Organizacja

Czas trwania

Rodzaj działalności firmy

Czas trwania

Rodzaj działalności firmy

Stanowisko

Zakres obowiązków

2.

Organizacja

Stanowisko

Zakres obowiązków

Oczekiwania
1. Czego oczekujesz po odbyciu stażu?

2.

Dlaczego chciałbyś odbyć staż w naszej firmie?

3.

Czy jest jakiś obszar działalności PSE, w którym chcesz odbyć staż? Jeśli tak, to jaki?

4.

5.

Proszę opisać i uzasadnić, które z dotychczasowych dokonań (akademickich, zawodowych, itp.) są
szczególnie istotne.

Które z wymienionych poniżej czynników wydają się Ci się najistotniejsze z punktu widzenia Twoich
preferencji zawodowych?

Prosimy o dokonanie wyboru sześciu czynników, a następnie o nadanie im rang (przy założeniu, że cyfra 1 oznacza
najsilniejszą preferencję, a cyfra 6 najsłabszą).



praca związana z kierowaniem ludźmi / zespołami





praca samodzielna





możliwość kontaktów z ludźmi (klientami, współpracownikami)





możliwość sprawowania kontroli





duża odpowiedzialność





możliwość uzyskania wysokich wyników





zdyscyplinowanie





autonomia i niezależność w organizowaniu i planowaniu pracy





jasno określone procedury, wymagania, przepisy





dobre warunki finansowe





bezpieczeństwo pracy (stałość zatrudnienia)





dobra atmosfera pracy, partnerstwo





możliwość kontaktu z nowoczesnymi technologiami, maszynami, sprzętem





możliwość rozwoju zawodowego



______________________
Data, podpis
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w
Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A.
jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail:
daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks
pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A.
(art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 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 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym
celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z
prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych,
teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE
S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech
lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A.
ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania
tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych
osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich
podania wynika z odrębnych przepisów.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb
rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSE S.A. z siedzibą w KonstancinieJeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby
przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

______________________
Data, podpis

