KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)

1. Imię (imiona) i nazwisko:.......................................................................................................................................................................................
2. Data urodzenia:..........................................................................................................................................................................................................
3. Dane kontaktowe:......................................................................................................................................................................................................
4. Wykształcenie:............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

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

5. Kwalifikacje zawodowe:..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane
stanowiska pracy):

Okres
od

do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisó w szczegó lnych:
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

(Miejscowość, data)

(czytelny podpis)
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INFORMACJA DLA OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ KWESTIONARIUSZ
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pań stwa danych jest Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o. w Kietrzu, ul. Traugutta
15, 48-130 Kietrz, NIP: 748 000 20 36, REGON: 530577410. Czynności i zadania wynikające z przepisó w prawa w
imieniu Administratora dokonuje Prezes Zarządu. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując
korespondencję na adres siedziby administratora.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień , może
Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak ró wnież pod
numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji w tym
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko, na któ re Pan/Pani aplikuje - podstawa prawna: art. 22 1 §1
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) – w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. W procesie rekrutacji przetwarzać będziemy podane przez Pana/Panią dane osobowe, o któ rych mowa w art. 22 1
§1 Kodeksu pracy, (czyli m.in.: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia), a także inne dane podane dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych oraz
uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym w zakresie wizerunku.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisó w prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) wspó łpracujące
z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pań stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar
działania RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w wytycznych dotyczących archiwizacji.
8. Podanie danych osobowych, określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych w art. 22 1 § 1 uniemożliwi
Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej
osoby, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w pań stwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposó b zautomatyzowany w tym ró wnież w formie
profilowania.
12. Informacje szczegó łowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub
dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Pań stwo
w siedzibie Administratora danych osobowych.

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

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

(Miejscowość, data)

(czytelny podpis)
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