FORMULARZ KANDYDATA DO PROJEKTU

Informacje ogólne o projekcie
Nazwa projektu:
Podmiot prowadzący nabór:

Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do
przestępstw gospodarczych
E-nform Sp. z o.o. | NIP: 5783125860

Nazwa stanowiska, na które jest nabór:

analityk systemowy

Rodzaj umowy:

umowa zlecenia
Informacje dotyczące kandydata i jego oferty

Imię i nazwisko kandydata:
Dane kontaktowe: e-mail, nr tel.:
Miejsce zatrudnienia i wymiar czasu
pracy:
Liczba godzin zlecenia jaką kandydat może Maksymalna liczba godzin:
wykonywać do projektu w miesiącu:
Minimalna liczba godzin:
Proponowana stawka brutto za
godzinę zlecenia:
Wymagania minimalne
(wstaw „X” w kratkę, jeżeli odpowiedź jest pozytywna)

1) potwierdzone ukończenie kursu z
analizy kryminalnej przeprowadzone
przez specjalistów/analityków z
organów ścigania (Policja, Prokuratura)
lub służb specjalnych
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie w
wykonywaniu analiz kryminalnych i/lub
zarządzaniu zespołem analityków
3) co najmniej 5-letnie doświadczenie w
obszarze wykrywania lub zapobiegania
przestępstwom gospodarczym lub
działalności na szkodę interesu
ekonomicznego Państwa
4) dobra znajomość oprogramowania
wspierającego analizy kryminalne (np.
LINK, IBM i2 AN/iB) i biurowego
5) umiejętność opisu wymagań
systemowych

TAK

NIE

Nazwa ośrodka:
Data ukończenia:
TAK

NIE

Liczba lat:
TAK

NIE

Liczba lat:
Miejsce i
charakter pracy:
TAK

NIE

Wymienić
programy:
TAK

NIE

Opis
doświadczenia:
6) umiejętność wytwarzania dokumentacji TAK
projektowej
Opis
doświadczenia:

NIE

Wymagania dodatkowe
(wstaw „X” w kratkę, jeżeli odpowiedź jest pozytywna)

1) wykształcenie wyższe na kierunku TAK
prawnym lub ekonomicznym lub wyższe
wykształcenie zawodowe w ośrodkach Nazwa uczelni i
data ukończenia:
szkolenia organów ścigania
E-nform Sp. z o.o.

NIE
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2) znajomość specyfiki pracy analitycznej TAK
organów ścigania (w szczególności Policji)
Opis
oraz służb specjalnych
doświadczenia:
3) doświadczenie w zarządzaniu komórką TAK
analityczną
Opis
doświadczenia:
4) doświadczenie w zakresie współpracy z TAK
pionami analitycznymi innych służb /
Opis
organów ścigania
doświadczenia:
5) komunikatywna znajomość języka ang. TAK
6) wysoko rozwinięte umiejętności
TAK
interpersonalne, w tym pracy zespołowej
7) samodzielność i kreatywność
TAK
8) umiejętność pracy w dynamicznie
zmieniającym się środowisku

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE
NIE
NIE
NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez E-nform Sp. z o.o. w celu prowadzenia
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko dotyczące realizowanego przez E-nform Sp. z o.o.
projektu o nazwie Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw
gospodarczych, a także na potrzeby kontroli niniejszego Projektu przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.

_______________________________
(data i podpis kandydata)

E-nform Sp. z o.o.
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Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydata
(załącznik do formularz kandydata do projektu)

1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest E-nform Sp. z o.o. z siedzibą w Kiersitach 46, 14411 Rychliki, (dalej E-nform).
2. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez E-nform w celu realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko do Projektu o nazwie Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do
przestępstw gospodarczych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w
Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47 a, NIP: 7010073777 (dalej NCBiR). Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych Kandydata jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda Kandydata;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - czynności niezbędne do ewentualnego zawarcia umowy z Kandydatem;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez E-nform i NCBiR
w związku z możliwością kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w tym w zakresie rekrutacji.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy zlecenia.
3. E-nform będzie przekazywać dane osobowe Kandydata podmiotom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz E-nform (w szczególności dostawca usługi
poczty elektronicznej). Ponadto E-nform może udostępniać dane osobowe Narodowemu Centrum
Badań i Rozwoju w celu i zakresie niezbędnym do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów jako
podmiotu finansującego projekt.
4. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji i kontroli Projektu
6. Kandydatowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy niezgodnie z prawem, Zleceniobiorca
może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
8. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chęci
skorzystania z przysługujących Zleceniobiorcy praw, powinien on skontaktować się z E-nform za
pośrednictwem adresu mailowego: personal.data@enform.pl

E-nform Sp. z o.o.
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