KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
Data urodzenia .....................................................................................................................
Obywatelstwo .......................................................................................................................
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowe).......................................................................................
Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................
.......................................................................................................................................................
Wykształcenie .......................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

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

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

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję** Właściwe podkreślić. w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym 
(nieobowiązkowe) seria ..................... nr ...................... wydanym przez ………………………………
................................................................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości ........................................................................................................

Z dniem 25 maja 2018 r. wprowadza się treść Klauzuli Informacyjnej o następującym brzmieniu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, 
Plac Wolności 42, Tek 32 6732081, e-mail: zgk@ogrodzieniec.pl

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Administratora Danych Osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celów.

4. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych Osobowych(np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: administracja rządowa, sądy lub organy ścigania).

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:

	żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,


	w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie.




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



