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)

5. 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)

6. 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)

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

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

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

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo, jako
pracodawca.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pod adresem: iod@dps.wegorzewo.pl lub listownie na ww. adres.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą
przetwarzane:
• w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane,
w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie;
• w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z
przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii).
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach
pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę4, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora
danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane
będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
(Dz. U. 2018 poz.2369)
1

Art. 6 ust. 1 lit. b 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.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
2

3

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

