
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

 

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

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

3. Dane kontaktowe .......................................................................................................... 
       (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 ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………      …………..………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                miejscowość, data 

 

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

         imię i nazwisko 

 

 

 

Dotyczy naboru na stanowisko: 

 

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

 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  

z pełni praw publicznych. 

 

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

                         podpis 

 

 

2. Oświadczam, że nie byłam/byłam* skazana/skazany* prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo               

skarbowe. 

 

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

              podpis 

 

 

 

 

3. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

moich danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego 

naboru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). 

 

 

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

                       podpis 

 



 

 

4. Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu                                   

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne                           

przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

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

      podpis 

 

 

 

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nie            

objętych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 221 § 1) oraz 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6, art.11. art. 

13, art. 14, art. 15) zawartych w mojej dokumentacji dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji. 

 

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

             podpis 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zakładzie Budżetowym Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1z późn. zm., informujemy, że: 

1)    administratorem    Pana/Pani    danych    osobowych    jest    Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu,    adres    siedziby: ul. Leśna 6, 44-160 Rudziniec, 

kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@zb.rudziniec.pl; 

2)  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować w  sprawach  ochrony  

swoich  danych  osobowych  i  realizacji  swoich  prawe-mail:  inspektor@zb.rudziniec.pl; telefon: 

32 2303263;  lub pisemnie na adres naszej siedziby (wskazany w pkt 1); 

3)  Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  dla  celów  związanych  z  rekrutacją.  

na podstawie  art.  221 ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy,  art.  6oraz  art.  7  

w związku z art.11, art. 13, art. 14, art. 15ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych 

dobrowolnie(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO1); 

4)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; 

5)  Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  organizacji 

międzynarodowej; 

6)  posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 i przetwarzanie 

nie jest niezbędne w zakresach wyszczególnionych w art. 17 ust. 3 w/w rozporządzenia lub 

ograniczenia przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  

do  przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznasz,  że  przetwarzanie  Twoich  danych  

osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie; 

8) Podanie przez Pana/Panią danych wynikających z w/w przepisów jest  wymogiem  ustawowym.  

W przypadku, niepodania danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych 

jest niezakwalifikowanie kandydata do kolejnego etapu postępowania konkursowego; 

 9)  decyzje  podejmowane  wobec  Pana/Pani  danych  osobowych  nie  będą  podejmowanie  

w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 
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Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  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  (ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 
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