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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  

  

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

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

3. Dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie np. numer telefonu, 

adres email ...................................................................................................................................  

  

4. Wykształcenie: ............................................................................................................................  
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)  

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

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

5. Wykształcenie uzupełniające:  

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

6. Kwalifikacje zawodowe: ……………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:  

  

Od  Do  Nazwa Zakładu Pracy  Stanowisko  

       

       

        

        

        

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

  

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

  



Strona 2 z 4  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu 
rekrutacji, prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78,  
05-200 Wołomin NIP: 125-10-46-951 zgodnie z postanowieniami 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. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Panu/i 
prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza 
rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/i danych  

  

 

 

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

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów 
rekrutacji przez okres trzech miesięcy, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin NIP: 125-10-46-951 zgodnie z postanowieniami 
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. Podanie danych jest dobrowolne,                           
w każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie 
usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje 
niezwłoczne usunięcie Pana/i danych.  
  

  

 

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

  

 

Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       
w Wołominie, ul. Legionów 78,  05-200 Wołomin NIP: 125-10-46-951 w związku z prowadzonym 
procesem rekrutacyjnym.  
 
  

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

do procesu rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Wołominie 

 

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 13  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 (zwane dalej RODO) prosimy o zapoznanie 

się z poniższymi informacjami.  

 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin NIP: 125-10-46-951 zwana dalej 

Administratorem Danych Osobowych.  

Inspektor Ochrony Danych  

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych , należy skontaktować się poprzez adres email: 

sekretariat@pcprwolomin.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych lub 

osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:  

Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:  
a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a tj. udzielonej przez Pana/i zgody na udział w procesie 

rekrutacyjnym organizowanym przez  Administratora Danych Osobowych,  

b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze Danych Osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa tj. art. 221  §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.  

U z 2020 roku poz. 1320 z późn.zm.).  
Odbiorcy danych osobowych:  

Dostęp do Pana/i danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni 

pracownicy.  

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:  

a) Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym 

instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek 

ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to 

niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych.  

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):  

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza 

terytorium EOG (obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

Okres przechowywania danych  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji lub do czasu 

odwołania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych 

nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie 

danych.  

Prawa osoby, której dane dotyczą  

Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich 

danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia danych jednakże                                

z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych 

(wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych w zależności od złożonego wniosku), 

prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania                          

z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. 

Administrator danych osobowych  
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych 

osobowych. 

Zgoda  
W przypadku, gdy wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do realizacji 

obowiązku prawnego  lub nie stanowi Naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje 

Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

w zakresie w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność                         

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.    

Czy podanie danych jest obowiązkowe  

Przetwarzanie pozyskanych od Pana/i danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże 

odmowa podania danych niemożliwi Panu/i udział w procesie rekrutacyjnym organizowanym 

przez Administratora Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
  


