
 

KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

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

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

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

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

4. Wykształcenie ...................................................................................................................... 

    (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

5.   Przebieg  dotychczasowego  zatrudnienia: 

 

okres zatrudnienia                

 

nazwa zakładu pracy 

 

 

zajmowane 

stanowisko 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

   

 

 

6. Administratorem danych osobowych jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Składowa 1. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-

mail pod adresem: iod@chspwik.pl.  



7. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa w naborze na wolne stanowiska pracy w okresie jednego roku. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od złożenia niniejszego 

formularza. 

 W przypadku zatrudnienia, dane będą przechowywane zgodnie z Kodeksem Pracy. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 

świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w 

tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

9. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania 

i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.  

10. Administrator Danych Osobowych stosuje monitoring wizyjny na terenie Spółki oraz 

najbliższej okolicy w celach ochrony osób i mienia.  

11. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. a i b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

12. Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym 

i faktycznym, a także oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych 

przeze mnie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w celu oraz 

w okresie o którym mowa w pkt. 7 powyżej. 

 

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

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

 

 

13. Stwierdzono zgodność danych kwestionariusza (pkt. 1-2) z dowodem osobistym. 

 

 

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

              (miejscowość i data)                                                                                                                    (podpis pracownika działu PP) 

 


