
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

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

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

3. Dane kontaktowe ..………………………………………………..……………… 

4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ……………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

5. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) …………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
      (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełniania wiedzy lub umiejętności) 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

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

Oświadczam, że dane zawarte kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym  
i faktycznym. 

 ………………………………….                  
    (Miejscowość i data)                                                                                  
…………………………………… 

                                                                                                        podpis osoby ubiegającej się o zatrudnien 

Imię i nazwisko ................................................... 

Miejsce zamieszkania ................................................................................... 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że:  

1. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo umyślne, przeciwko mieniu,  

    przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko wiarygodności  

    dokumentów lub przestępstwo skarbowe. 

2. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności  

    prawnych. 

............................................................... 
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 



Klauzula informacyjna do celów rekrutacji 

Administratorem danych pozyskiwanych w celach rekrutacyjnych jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” z siedzibą w Wieruszowie ul. 
Fabryczna 5/8-9. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia 
przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na 
dokumentach aplikacyjnych – na podstawie dobrowolnej zgody kandydata wyrażonej poprzez 
wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu  
i wysłaniu ich do Administratora. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem 
smbursztyn@onet.eu. Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość 
wzięcia udziału z procesie rekrutacji. 

W zakresie danych kontaktowych Administrator prosi o wskazanie adresu mailowego,  
co przyspieszy kontakt z kandydatem, niepodanie adresu mailowego może wydłużyć lub 
utrudnić kontakt z kandydatem. 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie podlegają 
one profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

Osoba składająca aplikację posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do treści 
swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Każdy posiada także prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres rekrutacji (lub do momentu 
wyłonienia kandydata na dane stanowisko, a następnie przez okres 6 miesięcy w celu obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami). 


