KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1.

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

2.

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………….…………………...

3.

Dane kontaktowe: …………………………………………………………………………………..……..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

4.

Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy,
tytuł zawodowy, tytuł naukowy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.

Kwalifikacje zawodowe (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy
lub umiejętności):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

6.

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

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika
z przepisów szczególnych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

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

………………………………………………
(podpis ubiegającego się o zatrudnienie)

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD listownie na adres: Okręgowy Urząd Miar we
Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław, lub przez e-mail: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z Art. 22(1). § 1. kodeksu
pracy i w zakresie:

imienia (imion) i nazwiska,

daty urodzenia,

danych kontaktowych,

wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
b. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj.
danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych
dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu
rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu
stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania
wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych
osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie
danych osobowych jest dobrowolne.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a.
w zakresie wskazanym w pkt 3 a), b), c) - przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji
b.
w
zakresie
wskazanym
w
pkt
3
d)
przez
okres
przedawnienia
roszczeń
wynikających
z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
c.
zakresie wskazanym w pkt 3 e) - przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
6. W razie konieczności Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz
podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W
każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO.
8. Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną

(podpis ubiegającego się o zatrudnienie)
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