
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

2. Imiona  rodziców...................................................................................................................................................................... 

3. Data urodzenia............................................................................................................................................................... 

4. Obywatelstwo.................................................................................................................................................................... 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……................................................................................................... 

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

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) 

 
10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym seria ....... nr.......................... 

wydanym przez ..................................................................................................................................................... 

lub innym dowodem tożsamości ............................................................................................................................... 

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

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



Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 dnia 04.05.2016) informuję, że: 
 
1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  
w Gminnym Zakładzie Oświaty  w Ozimku jest Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty. 
 
2.Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku można skontaktować 
się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: 
gzo@ugim.ozimek.pl 
 
3.Administrator – Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w  Ozimku wyznaczył inspektora ochrony 
danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodjb@ugim.ozimek.pl, 
tel. 774622896  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 
4.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze. 
 
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na ww. 
stanowisko. 
 
7. Przysługuje Pani/u, prawo: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
• żądania ich sprostowania, 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 
8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. 
Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 
 

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie 
rekrutacji na ww.  stanowisko. 
 
10.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
 
                                                                                                     Podpis kandydata 
 
 
Dnia ……………………..                                                             …………………………….. 
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