
KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY  DLA  OSOBY UBIEGAJĄCEJ  SIĘ 

O ZATRUDNIENIE 

 

 

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

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

3. Obywatelstwo……………………………………………………………………………… 

4. Miejsce zamieszkania i telefon (adres do korespondencji)  

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Wykształcenie ........................................................................................................................ 

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

                                                 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

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

6. Wykształcenie uzupełniające ; kwalifikacje zawodowe ………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

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

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

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

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

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

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

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

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności 

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

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

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

                       



 

9. Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). 

Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym lub innym dowodem 

tożsamości. 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 

administratora.         

 

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

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

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Rychtal reprezentowany przez Wójta 

Gminy Rychtal, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, kontakt: tel. 62 781 68 00. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych 

wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania 

pracownika na stanowisko urzędnicze. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej podmiotu będą mieć 

wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 

zawodowych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, 

instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko, a po jej zakończeniu: 

- w przypadku osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu zatrudnienia dane 

przechowywane będą w aktach osobowych pracownika zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

- w przypadku osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu - przez okres 6 miesięcy od 

zakończenia procesu rekrutacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. e RODO. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych 

osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia po upływnie okresu przechowywania, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

mailto:kontakt@rodo-leszno.com.pl


Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnej chwili.  

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu 

profilowaniu. 

10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Z uwagi jednak na jawność naboru na stanowisko urzędnicze oraz wyników 

postępowania niektóre dane mogą być dostępne dla odbiorców spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 


