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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  
O ZATRUDNIENIE 

 

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

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

3. Wykształcenie                                      

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia – kierunek, specjalizacja) 

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

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

4. Wykształcenie uzupełniające  

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

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

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

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

5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  

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

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

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 
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6. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

7. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących 

pracy. 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą 

41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl; 
2) kontakt do inspektora ochrony danych w MBP: iod@r-sl.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacji; 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem; 
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem koniecznym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; 
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
    

 
…………………                                                               ……………………………………..                                   
(miejscowość i data)                                                                Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

mailto:biblio@r-sl.pl

