
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 
 

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

2. Obywatelstwo   ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
3. Numer telefonu   ……………………………………………………………………………………………….. 

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)   …………………………………………………………….. 

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

……..................................................................................................................................................... 
5. Wykształcenie   ………………………………………………………………………………………………… 

 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

6. Wykształcenie    uzupełniające   ………………………………………………………………………………... 

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

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

 

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia   ………………………………………………………………………. 

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

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

 
 

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

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

                 

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

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

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

9. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

Czy był Pan/Pani zatrudniony u pracodawcy samorządowego, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r.                

o pracownikach samorządowych 

TAK/NIE 

 

 J eżeli w p kt. 10 udzielono odpowiedzi TAK, to 

Czy był Pan/Pani zatrudniony w tej jednostce na czas nieokreślony? 

TAK/NIE 

 J eśli w p k t. 1 1 ud zielo no o d p owied zi T AK – należ y p rzed ło żyć d o ku me nt y d o wo d zące na wiąza nia                         

s to su n ku  p racy na czas nieo kreślon y. 

 J eśli w p k t. 1 1 udzielono odpowiedzi NIE, to 

Czy była Pan/Pani zatrudniona w tej jednostce na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy? 

TAK/NIE 



 

 

 

 

 

 

 J eśli w p k t.1 2  ud zielo no o d p owied zi T AK – należ y p rzed ło żyć d o ku me nt y d o wo d zące na wiąza nia   s to su n ku               

p racy na czas o kreślo n y d ł użs z y niż 6 miesięc y.  

 

13. Czy legitymuje się Pan/Pani egzaminem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy  

o pracownikach samorządowych, złożonym z wynikiem pozytywnym? 

TAK/NIE 
 

 J eśli w p k t. 13 ud zielo no o d p owied zi T AK – należ y p rzed ło żyć d o ku me nt d o wo d ząc y zło ż enia egzaminu  

z wynikiem pozytywnym. 

 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

kwestionariuszu przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w celu przeprowadzenia postepowania 

rekrutacyjnego. 

 

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne i świadome.  

 

 

 

 

    ………………………… 

 

(miejscowość i data) 

………………………… 

 

(podpis kandydata) 

*) Właściwe podkreślić. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, z siedzibą ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz,  
tel: 15 644 56 80, mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail iod@cuw.sandomierz.eu  

lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pani/Pan aplikuje.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.  
5. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych  

są przepisy prawa  lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania. 

6. Dane osobowe Pani/Pana będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.  
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych 

• prawo żądania ich sprostowania, 

• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych ma 

charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

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

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
  

 

………………………… 

 

(podpis kandydata) 

 

mailto:iod@cuw.sandomierz.eu

