
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 

PRACĘ 

Dane osobowe  

Nazwisko i imię .................................................................................. 

Adres do korespondencji .................................................................................. 

Telefon ................................................. 

Data urodzenia ................................................................................... 

 

 

Wykształcenie …………………………………………………. 

Posiadane uprawnienia zawodowe .................................................................................... 

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

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, iż podałem wyżej wskazane dane osobowe dnia ………………….. w celu 

uczestniczenia w procesie rekrutacji. 
 

 

 

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

(podpis) 

 

 

 

 



Rozszerzona klauzula zgody dla kandydata do pracy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w 
Namysłowie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, NIP: 7521328416 przez okres najbliższych 12 
miesięcy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w 
dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym poza dane wskazane w art. 22 [1] par. 1 
Kodeksu pracy. 

 

 

Klauzula informacyjna 

Administrator  

Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, ul. Mariańska 2, 
46-100 Namysłów, NIP: 7521328416 (dalej jako: „Administrator”). Możesz kontaktować z 
Administratorem oraz wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych  na ww. adres siedziby 
Administratora lub pod adresem e-mail: iod@ekowod.net. 

Cel i podstawy przetwarzania  

Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne 
dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, 
jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 
dowolnym czasie.  

W przypadku konieczności przekazania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, np. 
uprzedniego skierowania Cię na badania z zakresu medycyny pracy, Twoje dane przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Odbiorcy danych osobowych  

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych innym podmiotom, prócz podmiotowi 
świadczącemu usługi związane medycyną pracy. 

Okres przechowywania danych  

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji.  

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych 
rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane przez kolejnych 12 miesięcy.  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] par. 1 Kodeksu pracy jest wymogiem 

ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast podanie innych 

danych zależy od Twojej swobodnej decyzji, a brak ich przekazania nie może być podstawą do niekorzystnego 

traktowania Ciebie. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub innemu rodzajowi zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 



Prawa osób, których dane dotyczą  

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:  

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na jej 
podstawie, 

b. prawo dostępu do danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f. prawo żądania przeniesienia danych osobowych, 

g. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Administrator nie przewiduje potrzeby 
przetwarzania Twoich danych w tym zakresie. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres siedziby lub adres e-mail podany w punkcie 1 

powyżej. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

 

 

 

……………………… 

      podpis 


