Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kwestionariusz osobowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dla celów zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz
realizacji obowiązków podatkowych z Urzędem skarbowym:
1. Imię i Nazwisko:
.........................................................................................................................
2. Drugie imię (jeśli wpisane w dowodzie osobistym): ......................................................
3. Nazwisko rodowe: ..........................................................................................
4. Data urodzenia:.................................................................................................
5. PESEL: .............................................................................................................
6. Urząd Skarbowy (nazwa i adres):
..........................................................................................................................
7. Seria i nr dowodu: ....................................... Obywatelstwo: .........................
8. Informacja o uprawnieniach do pobierania:
 Emerytury:
9.
a)
b)
c)

tak / nie *

- Renty:

tak /nie *

Czy jest orzeczony stopień niepełnosprawności: …………….............., jeśli tak :
Mam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

10. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:......................................................................
11. Miejsce zatrudnienia w czasie trwania umowy w Mazowieckim Szpitalu Bródnowski, tj.
w okresie od dnia ………………… r. do dnia …………….. r. – nazwa i adres
pracodawcy lub innego zleceniodawcy, u którego są odprowadzane składki na
ubezpieczenie emerytalno – rentowe):
............................................................................................................................................
12. Czy Zleceniobiorca jest studentem do 26-go roku życia: .................................................
13. Wykształcenie: ……….………………… specjalizacja: …………………………….….
14. Numer telefonu: …………………………... e-mail:…………………………………….
15. Adres zameldowania:
 Kod pocztowy: ..................................... Miejscowość: ..............................................
 Gmina: .................................................... Ulica: .........................................................
 Nr domu: ...........................Nr lokalu: .......................

 Powiat: ................................................ Województwo: ..............................................
16. Adres zamieszkania:
 Kod

pocztowy:

.....................................

Miejscowość:

..............................................  Gmina: .................................................... Ulica:
.........................................................
.......................

Telefon:

 Nr

domu:

...........................Nr

..................................

lokalu:

 Powiat:

................................................ Województwo: ..............................................
17. Czy Zleceniobiorca wnosi o objęcie dobrowolnym
ubezpieczeniem: 1.

emerytalnym – tak / nie* 3.

rentowym – tak / nie*
2.

chorobowym – tak / nie*
UWAGA! ZGŁOSZENIE O OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM
UMOŻLIWIA OSOBIE PRZEBYWAJĄCEJ NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM, OTRZYMANIE
ZASIŁKU CHOROBOWEGO. ZAZNACZENIE OPCJI „NIE” - BĘDZIE SKUTKOWAĆ BRAKIEM
PRAWA DO ZASIŁKU W PRZYPADKU CHOROBY.

18. Proszę o przesyłanie na konto / wypłatę gotówką *
w banku ……………………… nr konta ………………………..…………………………
Dla Zleceniobiorców zatrudnionych poza Mazowieckim Szpitalem
Bródnowskim lub wykonujących umowę zlecenia u innego Pracodawcy lub
Zleceniodawcy.
Oświadczam, że moje wynagrodzenie z umowy o pracę / umowy zlecenia*
w macierzystym zakładzie pracy, która jako pierwsza rodziła obowiązek opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne, otrzymane w okresie wykonywania świadczeń od
dnia ……………… r. do ………………. r., w przeliczeniu na okres jednego
miesiąca, nie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego przez akty
wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., poz. 1679 z późn. zm.),
tj. minimalnego wynagrodzenia określanego na dany rok. Moje
wynagrodzenie
będzie odpowiednio weryfikowane do aktualnego na dany rok poziomu
minimalnego wynagrodzenia określonego przez w/w akty wykonawcze. Jednocześnie
zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego o sytuacji zmiany, tj. o uzyskaniu niższego wynagrodzenia w
danym miesiącu, w macierzystym zakładzie pracy, niż kwota minimalnego
wynagrodzenia określonego przez akty wykonawcze.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem
świadom(y)/(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy.

Uwaga:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto Stołeczne Warszawa oraz
innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, tj. Mazowieckiemu Szpitalowi
Bródnowskiemu z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach PO WER;
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z wytycznych PO WER;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

........................................................................
data i podpis Zleceniobiorcy
* niepotrzebne skreślić

