
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

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

2. Imiona rodziców:  ojciec ............................................................... matka ......................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia 4. Obywatelstwo

5. Miejsce zameldowania ……………………………………………………………….. …………………………………
(ulica) (nr domu, mieszkania)

…………………… ……………………………………….. …… …… ………………………. …………….. … ….………………………..
(kod) ( miejscowość) (gmina) ( telefon)

Miejsce zamieszkania …………………………………………………………….. ………………………………….
(ulica) (nr domu, mieszkania)

…………………… ……………………………………….. …… …… ………………………. …………….. .. ……………………………….
(kod) ( miejscowość) (gmina) ( telefon)

Adres do korespondencji ………………………………………………………........ …………………………………
(ulica) (nr domu, mieszkania)

…………………… ……………………………………….. …… …… ………………………. ……………… ………………………………..
(kod) ( miejscowość) (gmina) ( telefon)

6.    Wykształcenie      ....................................................................................................................................................................................

nazwa szkoły i rok ukończenia ..............................................................................................................................................................

zawód ................................................................................ specjalność …………………………………………………………….... 

stopień naukowy …………………….. tytuł zawodowy ……………………………. tytuł naukowy ...............................................

7. Wykształcenie uzupełniające ……………………………………………………………………………………………………. 

kursy.....................................................................................................................................................................................................…...

studia        podyplomowe...............................................................................................................................................................................
(podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Okres Nazwa pracodawcy Stanowisko

od do



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

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Jan Skubisz 
prowadzący działalność gospodarczą po nazwą Jan Skubisz P.P.U.B. Inkomet z siedzibą: 97-500 Radomsko, ul. Portowa 14-20, 
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownik  usług czystości
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

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

                                                                                                                               (data i podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Skubisz P.P.U.B. Inkomet z siedzibą: 97-500 Radomsko, ul. Portowa 14-20; 
2. kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777, e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na stanowisko  Pracownik ds. marketingu

krajowego i międzynarodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji  na stanowisko  Pracownik ds. marketingu

krajowego i międzynarodowego  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej  przed jej  cofnięciem.  Oświadczenie  o cofnięciu  zgody na przetwarzanie  danych  osobowych wymaga jego  złożenia  w
formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy  biuro@inkomet.pl

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji na stanowisko Pracownik ds. marketingu krajowego i międzynarodowego;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ……………….……………………………………………………….…

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

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

...........................................................................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt.1-3 są zgodne z dowodem osobistym

seria ...................nr ........................................ wydanym przez ........................................................................................................

................................................................................     w    .......................................................................................................................

lub innym dowodem tożsamości .......................................................................................................................................................

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


	KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

