
Załącznik nr 1

KWESTtONARłUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBłEGAJĄCEJ S!Ę O ZATRUDNłENłE

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

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

3. Dane kontaktowe..................................................................................................................................
(wskazane przez osoby abiega/gcg siy a zatradaieatc)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju iub na

określonym stanowisku)......................................................................................................................

(aazwa szAo(y roAyę/ aAoaczeała)

(zawód, speę/a/aosć, stop/ea aaaAowy, (yta^ zawodowy, tyta/ aaaAowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju

lub na określonym stanowisku)...........................................................................................................

(kursy, studia podypłomowe iub inne formy uzupełnienia wiedzy tub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdyjest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).......................................................................

foAresy za?rada;'ea;'a a Ao/ę/aycA pracodawców oraz za/a:owaae staaow/sAa pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo iub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczegóinych.......................................................................................................................................................

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



Obowiązek informacyjny dia kandydatów do pracy 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza
w Białymstoku, z siedzibą: ui. Ciepła 32, ! 5-472 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej. Kontakt do inspektora Ochrony Danych: inspektor@ochronadanych.hub.p!
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie oraz Rozporządzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 20)6/679 
z dnia 27 kwietnia 20)6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 iit. b) oraz 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ce)u przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika 
oraz wykonywania obowiązków określonych dia pracodawcy przez przepisy prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku osób 
zatrudnionych zostaną włączone do akt osobowych.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia łub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.
6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22* ustawy z dnia 26 czerwca ł974 r. kodeks pracy jest 
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

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


