KONTROLA PRZED ZATRUDNIENIEM
/należy wypełniać pismem drukowanym/
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust.1 lit. c) 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
CZĘŚĆ A: DANE OSOBOWE /wypełnia kandydat/‐ka do pracy'/
1) Imiona .......................................................... 2) Nazwisko ……………………………………………………….………….. .
3) Nazwisko rodowe …......................................4) Imiona rodziców…………………………….................................
5) Data urodzenia …..........................................6) Miejsce urodzenia…………………………………………..….…........
7) Nr PESEL ........................................... ...........8) Nr dokumentu tożsamości…………………............................
9) Data wydania dokumentu ..........................10) Organ wydający dokument……………………………….....………
……………………………………………….......................................................................................................................
11) Dane, o których mowa w pkt 11.1.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1998''. Proszę
zaznaczyć właściwą odpowiedź:
a)PAŃSTWA POBYTU '''
Nie przebywałam/‐em w żadnym kraju na stale przez 6 miesięcy lub dłużej
/jeżeli zaznaczono odpowiedź negatywną, proszę przejść do podpunkt b)/
Przebywałam/‐em w następujących krajach na stale przez 6 miesięcy lub dłużej
/jeżeli zaznaczono odpowiedź pozytywną, proszę wypełnić poniższą tabelę podając
chronologicznie państwa pobytu/
Państwa pobytu (wraz z terminami) z co najmniej 5 ostatnich lat poprzedzających datę złożenia wniosku

Lp.

Kraj pobytu

Inne dane dot. pobytu za
granicą

Okres pobytu
dd‐mm‐rrr

dd‐mm‐rrr

1
2
3
4
W przypadku braku miejsca na podanie wszystkich danych w tabeli należy dołączyć kartę podając
pozostałe dane dotyczące państw pobytu w układzie, jak w powyższej tabeli.

b).WSZELKA PRZESZŁOŚĆ KRYMINALNA
Oświadczam, że nie byłam/‐em karany, ani nie toczą się wobec mnie postępowania o ukaranie za
popełnienie przestępstwa w żadnym z państw pobytu z co najmniej 5 ostatnich lat. /jeżeli zaznaczono
odpowiedź negatywną, proszę przejść do podpunkt c)/

Oświadczam, że byłam/‐em karany lub wiem, że toczą się wobec mnie postępowania o ukaranie
za popełnienie przestępstwa w którymś z państw pobytu z co najmniej 5 ostatnich lat.
/jeżeli zaznaczono odpowiedź pozytywną, proszę podać poniżej informacje dotyczące przeszłości
kryminalnej/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku braku miejsca na podanie wszystkich danych należy dołączyć kartę podając pozostałe dane
dotyczące przeszłości kryminalnej w państw pobytu.
c) ZATRUDNIENIE i wszystkie przerwy'˅ – w ciągu co najmniej 5 ostatnich lat:
Nie byłam/‐em zatrudniony
Nie byłam/‐em zarejestrowana/‐y jako osoba bezrobotna /jeżeli zaznaczono odpowiedzi
negatywne, proszę przejść do podpunkt d)/
Byłam/‐em zatrudniony
Byłam/‐em zarejestrowana/‐y jako osoba bezrobotna
/jeżeli zaznaczono przynajmniej jedną odpowiedź pozytywną, proszę wypełnić poniższą
tabelę podając chronologicznie okresy zatrudnienia, bezrobocia i wszelkie przerwy/
Lp.

Kraj
zatrudnienia

Pełna nazwa
pracodawcy

i

adres Okres zatrudnienia
dd‐mm‐rrr

dd‐mm‐rrr

1
2
3
4
5
W przypadku braku miejsca na podanie wszystkich danych w tabeli należy dołączyć kartę podając
pozostałe dane dotyczące państw pobytu w układzie, jak w powyższej tabeli.

d) KSZTAŁCENIE i wszystkie przerwy z co najmniej 5 ostatnich lat –
Nie kształciłam/‐em się w ciągu ostatnich co najmniej 5 lat
/jeżeli zaznaczono odpowiedź negatywną, proszę przejść do części C wniosku/
Kształciłam/‐em się w ciągu ostatnich co najmniej 5 lat
/jeżeli zaznaczono odpowiedź pozytywną, proszę wypełnić poniższą tabelę podając
chronologicznie okresy kształcenia i wszelkie przerwy/

Lp.

Kraj kształcenia

Pełna nazwa i rodzaj szkoły Okres kształcenia
/ uczelni
dd‐mm‐rrr

dd‐mm‐rrr

1
2
3
4
W przypadku braku miejsca na podanie wszystkich danych w tabeli należy dołączyć kartę podając
pozostałe dane dotyczące państw pobytu w układzie, jak w powyższej tabeli.

e). Oświadczam, że zostałam/‐em pouczona/‐y o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie
dane w części A niniejszego formularza są zgodne z prawdą.
Kandydat/‐ka do pracy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/data/
/czytelny podpis/
CZĘŚĆ B: POTWIERDZENIE KONTROLI PRZED ZATRUDNIENIEM /wypełnia Dział Personalny/
Potwierdzam fakt przeprowadzenia kontroli przed zatrudnieniem zgodnie z pkt. 11.1.4. załącznika
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1998, w stosunku do osoby wymienionej w CZĘŚCI A niniejszego
formularza oraz fakt potwierdzenia tożsamości kandydata na podstawie dokumentacji potwierdzającej
tożsamość.
Pracownik Działu Personalnego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/data/
/czytelny podpis albo pieczęć i podpis/
CZĘŚĆ C: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY /wypełnia osoba, której wniosek dotyczy/
Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań‐Ławica Sp. z o.o. z siedzibą
przy ulicy Bukowskiej 285, 60‐189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań‐Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 781‐15‐33‐610, REGON 630981266, tel. +48 61 849‐23‐43, www http://www.airport‐
poznan.com.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e‐mail: iod@airport‐poznan.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie nowej
czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie
lotniska, realizację Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu
Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie
skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości
realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas
obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, 80 i 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo
lotnicze, § 23 załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (dalej: KPOLC).
4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej
działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).
5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający
uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia można zrealizować kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e‐mail: iod@airport‐poznan.com.pl lub poprzez
wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym (art. 23 KPOLC), konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania czasowej karty identyfikacyjnej.
OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/data/

/czytelny podpis/

' We właściwych okienkach należy wpisać znak „X”
'' Rozp. Komisji UE Nr 2015/1998 z dn. 05.11.15. ustanawiającego szczegółowe środki w celu
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego
''' „Państwo pobytu” oznacza każdy kraj, w którym osoba przebywała stale przez 6 miesięcy lub dłużej
'˅ „Przerwa w udokumentowanym kształceniu lub zatrudnieniu” oznacza przerwę przekraczającą 28 dni

