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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 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, szkolenia, studia podyplomowe lub inne formy uzupełniania wiedzy lub umiejętności) 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym 

stanowisku): 

 
okres 

Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko 
od 

 

do 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska) 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych: 

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

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

................................................................................................................................................................................................................... 
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UWAGI I WYJAŚNIENIA: 

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać drogą pocztową na adres: ENERGO-REMONT Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4 82-500 Kwidzyn, pocztą 

elektroniczną: info@energo-remont.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura firmy (poniedziałek-piątek 08:00-16:00). 

 

Po rozpatrzeniu kandydatury będziemy informowali o kolejnych krokach rekrutacji. Zastrzegamy prawo  do  odpowiedzi  tylko na  wybrane oferty.   

Złożone dokumenty są przetwarzane przez Administratora Danych przez okres jednego miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji. 

 

 

 

...................................................                               .................................................................................................... 
                    (miejscowość i data)                                                       (podpis osoby wypełniającej kwestionariusz) 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Energo-Remont Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirowej 4 w Kwidzynie (82-500).  

 Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 

2016 r. (RODO).  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

 Przysługuje Panu/Pani  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do właściwego Urzędu ds. ochrony danych osobowych. 

 Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa.  

 Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji. 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY: 

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Energo-Remont Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Żwirowej 4 w Kwidzynie (82-500) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

 

...................................................                               ........................................................................................................ 
           (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Energo-Remont Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Żwirowej 4 w Kwidzynie (82-500) dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 
 

...................................................                               ........................................................................................................ 
           (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

mailto:energo.remont@pro.onet.pl

