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 (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym
stanowisku) ................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…...
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym
stanowisku)..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

5.

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub
na określonym stanowisku)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

6.

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

7.

Dodatkowe

uprawnienia,

umiejętności,

zainteresowania

……………………………………………………

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

..........................................................................
(miejscowość i data)

..........................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 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 (RODO).

Klauzula informacyjna – Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych ul. Myśliwiecka
6 41-100 Siemianowice Śląskie
Kontakt z Inspektorem Danych – abi@medialearning.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na
podstawie art. 6 ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu
zamieszkania.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji wyznaczony przez
administratora
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wykreślenia danych a także przenoszenia danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. 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.

