
Załącznik nr 2 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

2. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................................ 

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

4. Miejsce zamieszkania  ........................................................................................................................... 

5. Adres do korespondencji ....................................................................................................................... 

6. Telefon kontaktowy ............................................................................................................................... 

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

 

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

 

8. Wykształcenie uzupełniające ................................................................................................................. 

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

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

 

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................................. 

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

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

 

10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania .................................................................... 

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

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

 

11. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
                  (miejscowość i data)                                                      ………………………………………………. 

                                                                                                         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

* Właściwe podkreślić.  



Załącznik nr 3  

 

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

             (nazwisko i imię, imiona)                                                                           (miejscowość, data)  

 

 

…………………………………………………. 

               (adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające 

z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, iż posiadam pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 

 

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

                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 



Załącznik nr 4  

 

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

             (nazwisko i imię, imiona)                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………………. 

               (adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie 

byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko 

mnie postępowanie karne. 

 

 

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

                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 



Załącznik nr 5a 

 

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

             (nazwisko i imię, imiona)                                                                           (miejscowość, data)  

 

 

…………………………………………………. 

               (adres zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procedury rekrutacji  na stanowisko: inspektor ds. bhp. -  na podstawie art. 6 ust.1 lit 

a 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.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR). 

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale 

nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody przed zakończeniem procesu rekrutacji będzie 

jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego w nim udziału,  

 

 

 

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

                                                                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 



Załącznik nr 5b 

 

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji pracowników 

 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2 B, 39-300 Mielec 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem: iodo@ckp.edu.pl lub pod nr telefonu 17 788 51 94 

a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji 

pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO w powiązaniu z art. 221
 Ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy . 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom 

publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu 

rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji: 

 w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą 

osoby kandydującej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji, 

 w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą 

zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach 

rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny dla 

wykonania zawieranej z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony 

przed mogącymi się pojawić roszczeniami). 

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania 

będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221
 Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)). 

 

 

……………………………………………………. 

data, czytelny podpis 

 

 

mailto:iodo@ckp.edu.pl


 

Załącznik nr 6   

 

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

             (nazwisko i imię, imiona)                                                                           (miejscowość, data)  

 

 

…………………………………………………. 

               (adres zamieszkania) 
  

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że: (zaznaczyć znakiem X wybraną wersję)  

 
 

wyrażam zgodę na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Mieleckiego mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania 

formalne.  

 
 

 

nie wyrażam zgody na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Mieleckiego mojego imienia i nazwiska na liście kandydatów spełniających wymagania 

formalne i w związku z tym proszę o posługiwanie się w tym celu następującym kodem 

identyfikacyjnym*  

 

……………………………………………… 

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

                                                                                                        (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)  
  

* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr) 
 
 


