
                                                                                                 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 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  ………................................................................................................................. 

    

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

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

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

 

5. Kwalifikacje zawodowe    ……..................................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  …………..................................................................... 

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

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

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

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

 

7. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności……………………………………………………………………… 

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

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

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

 

8. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.  

 

                 
Oświadczam iż zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych osobowych oraz, że dane 

wskazane przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w 

złożonych przez mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z 

późn. zm.). W tym także danych dodatkowych, które udostępniam dobrowolnie (w kwestionariuszu, CV, 

mój wizerunek i inne dane dodatkowe nie wymienione w odpowiednich zapisach kodeksu pracy). 

 

 

                           

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

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  
 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 

informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ciepłownia Sierpc Sp. z 

o.o. z siedzibą w Sierpcu , tel: 24 275 22 47 , mail: ado@cieplownia-sierpc.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. 

możliwy jest pod adresem email (adres email): ado@cieplownia-sierpc.pl 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu 
rekrutacji do pracy w Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. w Sierpcu, ul. Przemysłowa 
2a. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe 
ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, 
konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi 
kandydatami – 

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami  
…………………………………………………………………………….. 

Podpis                              

 


