
 

Załącznik nr 4  
Kwestionariusz osobowy 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

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

 

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

 

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

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

 
4. Wykształcenie ………………………………………………………………...…………………………………. 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

………….………………………….…………………………………………………………..…………………… 
 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców) 

 

7. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 

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

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

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

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

 
 
 
 

………………………………….. 



(podpis) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla 
osoby ubiegającej się o zatrudnienie dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych zgodnie z art. 6 ust.1 
lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 24 
miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe 
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. 
 

 
 
 

………………………………….. 
(podpis) 

 
                                                                           

_________________________________________________________________________________________ 

                                           
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Iłży, ul. Rynek 11. 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza 

Szczypiora, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: ido.mgops@ilza.pl 

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie  

art.  6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. oraz  kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. 

4. Pana(ni) dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, okres tej i przyszłych rekrutacji 

jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy. 

5. Posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na  przetwarzanie 

swoich danych osobowych. 

6. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan(ni), iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwia udział  

w rekrutacji. 

 
 

 

 

 

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

(podpis) 

 

 

 

mailto:ido.mgops@ilza.pl

