
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

 

 2. Imiona rodziców ........................................................................................................................... 

  

 3. Data urodzenia .............................................................................................................................. 

 

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

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

  

 5. Wykształcenie ............................................................................................................................... 
                                                            (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

                                                                  zawodowy, tytuł naukowy) 

 

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

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

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

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

    ........................................................................................................................................................ 
                                                      (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 

                                                               oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów  

    szczególnych…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

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

    wydanym przez .............................................................................................................................. 

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

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

 

                 

 

                           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Garwolina 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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 (Dz. Urz. UE 
L 119 z 4.05.2016).  
 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd  Miasta Garwolina siedzibą przy ul. Staszica 15    
08 - 400 Garwolin. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@garwolin.pl, lub listownie: 
Urząd Miasta Garwolina ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin. 

3. Dane osobowe: 
1) będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji na wolne 

stanowiska w Urzędzie Miasta Garwolina; 
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
3) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur 

wewnętrznych; 
4) w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu 

rekrutacyjnego; 
5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również 
prawo do: 
1. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; 
2. Usunięcia danych; 
3. Przeniesienia danych; 
4. Ograniczenie przetwarzanych danych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia 
umowy  i osoba biorąca udział w procesie rekrutacji jest zobowiązana do ich podania. 

 

 

 

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

Podpis własnoręczny 

____________, dnia _____________20_ _ rok 

 


