
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................................

 2. Data urodzenia ..............................................................................................................................................

 3. Dane kontaktowe............................................................................................................................................   
     (np. nr telefonu, adres korespondencyjny- wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 4.  Wykształcenie  (gdy  jest  ono  niezbędne  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  lub  na    
     określonym stanowisku) ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
    ........................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................
                                        (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł  zawodowy, tytuł naukowy)

5.  Kwalifikacje  zawodowe  (gdy  są  one  niezbędne  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju       
    lub na określonym stanowisku).........................................................................................................................

    ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………..
                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6.  Przebieg  dotychczasowego  zatrudnienia  (gdy  jest  ono  niezbędne  do  wykonywania  pracy    
    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)......................................................................................

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

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

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

    ..........................................................................................................................................................................
                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.  Dodatkowe  dane  osobowe,  jeżeli  prawo  lub  obowiązek  ich  podania  wynika  z  przepisów  
    szczególnych…………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

  .........................................                                   ..........................................................................     
         (miejscowość i data)                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)



Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), 
informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w kwestionariuszu osobowym  jest Gminny
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach,

2. Można  skontaktować  się  z  Administratorem  za  pośrednictwem  powołanego  przez  niego  inspektora
ochrony danych, adres e-mail gops@skoroszyce.pl, nr tel.: 77 4318483, adres do korespondencji: 48-320
Skoroszyce, ul. Powstańców Śl.17.

3. Podstawą  prawną  przetwarzania  Twoich  danych  jest  obowiązek  prawny  Administratora  Danych  w
zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz Twoja zgoda.
4. Twoje  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  dla  celów  związanych  z  rekrutacją  na
aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa.
6. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Twoich  danych  innym  odbiorcom,  ani  do  państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniani,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, oraz  prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W  oparciu  o  Twoje  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Skoroszyce, dnia .................................. .............................................................
                podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie


	KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

