KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………….......
2. Data urodzenia ……………………………………………………………......……...
3. Dane kontaktowe
1) miejsce zamieszkania ............................................................................................
2) adres do korespondencji.........................................................................................
3) adres email ............................................................................................................
4) numer telefonu ......................................................................................................
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)

……………………
(miejscowość i data)

…………..…………………..
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Klauzula informacyjna RODO:
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Siekierczynie, ul. Osiedlowa 29, 59-800 Zaręba.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, tel.: 68 411 40
00, e-mail: iod@bhpex.pl
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków
administratora w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w ramach wyrazonej zgody na przetważanie
danych osobowych, w związku z prowadzeniem rekrutacji.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjecia działań przed zawarciem
umowy zmierzajacych do podjecia i realizacji stosunku pracy.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbedne do celów wynikajacych z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w szczególności dochodzenie
roszczeń.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h RODO, jako niezbedne do oceny zdolności
pracownika do pracy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np.
medycyna pracy).
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywan bedą przez okres wskazany przepisami
prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w
dowolnym momencie.

podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

