
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE

1
2
3
4
5

Imię (imiona) i nazwisko....................................
Imiona rodziców.................................................
Data urodzenia....................................................
Obywatelstwo.....................................................
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 pozostaję/nie pozostaję^ w rejestrze bezrobotnych i poszukujących
pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 -  4 są zgodne z dowodem osobistym
seria....................n r ...................... wydanym przez...............................................................
lub innym dowodem tożsamości..............................................................................................

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

* Właściwe podkreślić



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Gzy 
w zakresie rekrutacji na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Urzędzie 
Gminy Gzy

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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1):

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Gzy z siedzibą w Gzach (06-126) 
Gzy 9, który reprezentuje Wójt Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem jest możliwy 
w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) między w godz. 9.00 - 16.00 -  telefon : 
23 691 31 67, kontakt e-mail: im@mninagzy.pl; .

2. Administrator powołał Pana Marka Rochnę na inspektora ochrony danych osobowych. 
Kontakt z inspektorem możliwy jest po nr telefonu: 602 523 360.

3. Oświadczam, że moje dane osobowe przekazałem dobrowolnie w celu udziału w rekrutacji 
na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Gzy.

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody lub 
zakończenia procesu rekrutacji.

5. Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą mogły być powierzane pod 
warunkiem poinformowania mnie o tym fakcie i po uprzednim podpisaniu umowy 
powierzenia.

6. Zostałem(am) poinformowana o przysługującym mi prawie do wglądu, modyfikacji, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia danych, prawie do 
wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych, chyba, że przepisy wyższej rangi nakazują 
Administratorowi danych osobowych przetwarzanie danych w określonym zakresie i przez 
określony czas.

7. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do złożenia skargi w zakresie 
niewłaściwego przetwarzania danych osobowych do Administratora danych osobowych, 
inspektorowi ochrony danych osobowych i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,

Podpis

mailto:im@mninagzy.pl

