
 Konkurs „ KRAKOWSKI PRACODAWCA ROKU 2020 W KRAKOWIE”

F o r m u l a r z  Z g ł o s z e n i o w y

Poniższe  pytania  mają  na  celu  rozpoznanie  zasad  i  zakresu  współpracy  Pana/i  przedsiębiorstwa
z  Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie  (dalej jako „GUP w Krakowie”) i służą uzyskaniu informacji
niezbędnych  do  rozstrzygnięcia  konkursu  „KRAKOWSKI  PRACODAWCA  ROKU  2020
W KRAKOWIE”. 

Dane  przedsiębiorstwa  zawarte  w  Formularzu Zgłoszeniowym nie  podlegają  ujawnieniu
i zostaną udostępnione wyłącznie Organizatorowi oraz Kapitule Konkursu.

I. METRYCZKA PRACODAWCY

NAZWA PRACODAWCY: NIP:      

REGON:      

FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

DANE TELEADRESOWE:

ULICA I NR:       GMINA:      
KOD POCZTOWY:

     
MIEJSCOWOŚĆ:

     
WOJEWÓDZTWO:

     

TELEFON :       FAKS:      

E-MAIL:       http://     

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU:

     

TELEFON:

     

Data rozpoczęcia działalności:

Opis profilu działalności przedsiębiorstwa:
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Ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie ogółem w 2020 r. (stan na 31 grudnia):

Ilość osób zatrudnionych na umowy wskazane w kodeksie pracy:

Ilość osób zatrudnionych ponad 2 lata:

II. DODATKOWE INFORMACJE O PRACODAWCY

1. Czy pracodawca zgłaszał w 2020 roku do GUP w Krakowie wolne miejsca pracy?

 nie 
 tak (ile?) ………..

2. Czy pracodawca zatrudnił w 2020 roku osoby bezrobotne lub/i poszukujące pracy 
zarejestrowane w GUP w Krakowie? 

 nie 
 tak (ile osób?) ……….. 

3. Czy w roku 2020 pracodawca zatrudniał (proszę podać liczbę osób):

 osoby niepełnosprawne .......
 absolwentów (do 1 roku od ukończenia studiów/szkoły) …..
 osoby powyżej 50 roku życia .......
 cudzoziemców …….
 inne (jakie? w liczbie): .............................................................................
 nie

i/lub przyjmował (proszę podać liczbę osób):

 stażystów …..
 praktykantów …...
 innych (jakich? w liczbie): ....................................................................... 
 nie przyjmowała

4. Czy pracodawca szkolił pracowników w 2020 roku?

 tak -  liczba szkoleń wynosiła: …..…… i objęła …………… pracowników.
 nie

5. Czy pracodawca korzystał w 2020 roku we współpracy z GUP w Krakowie ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

 tak 
 nie

2



6. Czy pracodawca korzystał w 2020 roku ze staży organizowanych we współpracy z GUP     
w Krakowie?

 tak (ilość osób) ……
 nie

7. Czy w 2020 roku pracodawca zatrudnił osoby po stażu zorganizowanym we współpracy      
z  GUP w Krakowie?

 tak (ile osób) …….
 nie

8. Czy pracodawca wspiera rozwój pracowników poprzez programy inne niż szkolenia?

 tak (jakie?) ……………………………………………………………………………………..
 nie

9. Czy pracodawca prowadzi program adaptacyjny dla nowych pracowników?

 tak
 nie`

10. Czy pracodawca wspiera cudzoziemców poprzez dostępność w wielu językach 
wewnętrznych procedur, innych informacji i dokumentów (regulaminy, przepisy BHP, umowy   
o pracę)?

 tak
 nie

11. Czy pracodawca wspiera adaptację i integrację zatrudnionych cudzoziemców?

 tak (w jaki sposób?) …………………………………………………………………………………………...

 nie

12.  Czy pracodawca posiada program zatrudniania/integracji osób z niepełnosprawnością?

 tak
 nie

13. Czy w ciągu 2 lat pracodawca zgłaszał do GUP w Krakowie wolne miejsca pracy dla osób 
z niepełnosprawnością?

 tak
 nie
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III. OŚWIADCZENIA PRACODAWCY PRZYSTĘPUJĄCEGO DO KONKURSU

 Oświadczam,  że  reprezentowany  przeze  mnie  podmiot  zalega/nie  zalega
z płatnościami wobec organów podatkowych i ZUS*

 Oświadczam,  że  reprezentowany  przeze  mnie  podmiot zalega/nie  zalega
z wynagrodzeniami wobec pracowników*

 Oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w celu  realizacji Konkursu
“KRAKOWSKI  PRACODAWCA  ROKU  2020  W  KRAKOWIE”  przez  administratora
danych,  którym  jest  Grodzki  Urząd  Pracy  w  Krakowie  ul.  Wąwozowa  34  31-752
Kraków, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.  UE L Nr 119,  s.1) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Okres,  przez  który  dane  osobowe będą  przechowywane,  zgodny  jest  z  Jednolitym
rzeczowym wykazem akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, na podstawie ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 217 z późn. zm.)

 Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie wizerunku
utrwalonego  za  moją  zgodą  na  wykonanych  fotografiach  do  celów  promocyjnych
Grodzkiego Urzędu  Pracy  w  Krakowie  przez  ich  publikację  na  stronie  internetowej
www.gupkrakow.pl.  i  na  kontach  Urzędu  w  portalach  społecznościowych,
Facebook.com, Youtube.com …...,Akceptuję, że wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o prawie do wycofania zgody
na przetwarzanie powyższych danych, prawie żądania dostępu do danych osobowych,
prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku
chęci wycofania udzielonej zgody należy wysłać oświadczenie o wycofaniu udzielonej
uprzednio  zgody  na  adres  e-mail:  grodzki@gupkrakow.pl Wycofanie zgody  nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

                                                                                                .....................................................
data, podpis, pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania przedsiębiorstwa
* niepotrzebne skreślić

Załącznik: -Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
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