
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

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

3. Obywatelstwo.................................................................................................................................................................... 

4. Dane kontaktowe……................................................................................................... 

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

6. Wykształcenie.......................................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

 

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

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

 

7. Wykształcenie uzupełniające......................................................................................................................................... 

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

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

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

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia....................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

                   (Miejscowość, data) 

……………………………………… 

         (Imię i nazwisko) 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

(adres) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Oświaty w Ozimku,  

ul. ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, NIP: 7541721677, reprezentowany przez Dyrektora, adres  

e-mail: dyrektor@gzo.ozimek.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Barbarą Sośnicką, jest możliwy listownie (adres powyżej) 

lub na adres e-mail: iod@gzo.ozimek.pl,   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru: 

• na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych 

oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia -  

w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa 

zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 

urzędniczych, 

• na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie 

mailto:dyrektor@gzo.ozimek.pl
mailto:iod@gzo.ozimek.pl


wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody  

na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo 

cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.  

b. archiwizacji na podstawie przepisów prawa, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności osoby i podmioty 

upoważnione oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora  

na podstawie stosownych umów powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu 

procedury naboru zgodnej z okresem wyznaczonym w JRWA (dotyczy okresu wynikający  

z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa praca czy innych praw w tym zakresie),  

a. jednocześnie Pani/Pana dokumenty przedłożone do naboru, w przypadku niezakwalifikowania 

Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru 

mogą być odebrane przez Panią /Pana osobiście w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników 

naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń GZO,  

b. w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez 

okresy wskazane powyżej.          

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania  

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych 

osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne,  

ale konieczne do wzięcia udziału w naborze. 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis 

 


