




ZAŁĄCZNIK  Nr  1 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

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

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

3. Adres zamieszkania: 

Województwo …………………………… Powiat ………………….. Gmina ………………..…. 

Ulica ……………………………………………………….. nr domu ……… nr mieszkania …….. 

Miejscowość   ………………………………………………………………………………...……. 

Kod pocztowy  ………………………………….. Poczta   ………………………………………... 

Telefon …………………………………… Adres e-mail ………….……………………..………. 

4. Adres do korespondencji (gdy jest inny niż adres zamieszkania): 

Województwo …………………………… Powiat ………………….. Gmina …………..………. 

Ulica ……………………………………………………….. nr domu ……… nr mieszkania …….. 

Miejscowość   ……………………………...………………………………………………………. 

Kod pocztowy  …………………………………. Poczta   ………………………………………... 

5. Wykształcenie ……………………………………………………...……………………………  

 

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

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 ..…………………………………………………………………………………………………… 

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

                  
 

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

 

……………………………………………………………………………………………………... 
                       (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy i umiejętności: data ukończenia) 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..        

…………………………………………………………………………………………………….. 

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



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

 

..……………………………………………………………………………………………………. 
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 ….………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...

....…………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                             

….………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności: 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

 

…………………………………………          
                  (miejscowość i data)                      
 

 
  



ZAŁĄCZNIK  Nr  2 
 

 

 

OŚWIADCZENIE                                                                                                                                                                           
 
 

 

………………………………………………… 
                  (imię  i  nazwisko) 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

- posiadam obywatelstwo polskie, 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

- korzystam z pełni praw publicznych, 

- nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia stosownej informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru. 

 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich 

danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. t. j. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.). 

 

 

 

 

                                                                                   

...……………………………………..                                                                                                          
(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
                   (miejscowość  i  data) 

 

 
 

                                                                                                                                                             

  



ZAŁĄCZNIK  Nr  3 

 

 

 

ZGODA  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

DLA  POTRZEB  PROCESU  REKRUTACJI 

 
 

…………………………………………………. 
                   (imię  i  nazwisko  kandydata) 

 
 

…………………………………………………. 
                 (adres  zamieszkania) 

 
 

…………………………………………………. 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VI Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, ul. Warszawska 8, 15-063 

Białystok, w zakresie obejmującym przekazanymi przeze mnie dokumentami dla celów 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych 

osobowych dla celu zawarcia umowy o pracę. 

Zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że w każdym czasie mam możliwość wycofania 

wyrażonej przeze mnie zgody, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

                                                                     ……………………………………………….           
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
(miejscowość  i  data) 

 

Zostałem(am) również poinformowany(a), zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(dalej jako RODO),  że: 

  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla 

Zygmunta Augusta w Białymstoku, ul. Warszawska 8, 15-063, e-mail: ado@vilo.bialystok.pl, 

tel. 85 734 54 85. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iodo@vilo.bialystok.pl 

3. W sprawie Państwa danych należy kontaktować się z Administratorem Danych.  

4. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 

oraz w  celu  podjęcia  pracy. 



5. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub do 

czasu sprzeciwu osoby lub podmiotu, którego dane dotyczą, w zależności, co nastąpi jako 

pierwsze.  

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a 

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z 

prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody.  

7. Państwa dane nie są udostępniane/przekazywane innym podmiotom niewymienionym w 

przepisach prawa.  

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Podanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem 

rozpatrzenia kandydatury. 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

 

 

 

 

                                                                           

……….…………………………………………………………... 

                                              (data  i  czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)  




