KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………..…………………………………………
2. Data urodzenia ……………………………………………………...………………...............………
3. Dane kontaktowe ……………………………………………………...………………...............……
(np. nr telefonu, e-mail)

Podanie poniższych danych jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym
stanowisku, jeżeli tak stanowi oferta pracy:

1. Wykształcenie …………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

…………………………….…………………………………………………………………………..
(zawód, specjalność, tytuł zawodowy – naukowy)

2. Kwalifikacje zawodowe

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
(dodatkowe uprawnienia, studia podyplomowe, nazwa szkoły, kierunek, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

3. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Okres zatrudnienia – od - do

Nazwa pracodawcy

Zajmowane stanowisko pracy

……………………………………

………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. zwane dalej:
„Administratorem” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400 przy ulicy Walczaka 1.
2. Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego
w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO
w związku z art. 221 Kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.). Natomiast inne dane na
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyraziłeś na
to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a). Zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii o których mówi art. 9 ust 1 RODO, w tym dane
dotyczące zdrowia, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, którą możesz
zawsze odwołać.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Administrator nie udostępnia Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres aktualnej rekrutacji oraz gdy
wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w ramach przyszłych rekrutacji, do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłeś
Kwestionariusz osobowy.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również
masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
8. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Dysponując Twoimi danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania
danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: abi@psonigorzow.org.pl
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

OŚWIADCZENIA
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa przez
PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb aktualnej rekrutacji
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach
prowadzonych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. do końca roku kalendarzowego, w którym złożyłem(-am)
Kwestionariusz osobowy.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

-------------------------------------Miejscowość i data

---------------------------------------podpis Kandydata do pracy

