
                                                                                                 
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) 
 
 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na    
     określonym stanowisku)............................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
                                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł  
                                                                      zawodowy, tytuł naukowy) 
 
5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju       
    lub na określonym stanowisku)..................................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………... 
                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 
 
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy    
    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).................................................................... 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
                                                        (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 osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                              
   
 
 
 
 
 
 
       



Klauzula o ochronie danych osobowych 
 
• Wiem, że administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (zwany 
dalej ZGM) w Zielonej Górze reprezentowany przez Dyrektora. 

• Wiem, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
jest Sławomir Kremens (slawomir.kremens@gm.zgora.pl tel. 68 353-36-42). 

• Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne 
stanowisko pracy. 
 
• Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy w oparciu o 
przepisy RODO. 

• Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 
 
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni w przypadku nie przyjęcia 
kandydata do pracy albo w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia z 
zastrzeżeniem,  że: 
    •   osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia     
przetwarzania, 

• osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
a także prawo do przenoszenia danych osobowych, 

• osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 

• podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych 
danych może być podstawą do odrzucenia oferty, 

• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych 
niż  w związku z naborem lub zatrudnieniem 

 
 
Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ZGM w Zielonej Górze 
 

………………………………     ………………………………………… 

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

 

 


