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)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)
5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Okres zatrudnienia
od
do

Stanowisko

6. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ............nr ..............
wydanym przez ..................................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości ........................................................................................................
............................................................................................................................................................

.........................................
(data)

..........................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz
załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu możliwości wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Politechnikę Śląską przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu możliwości wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Śląską przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww.
zgody przed jej wycofaniem.

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul.
Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,

2) Politechnika

Śląska

wyznaczyła

Inspektora

Ochrony

Danych

z

którym

można

się

skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,

3) Pani/Pana

dane

osobowe

przetwarzane

będą

w

celu

realizacji

procesu

rekrutacji

do pracy na Politechnice Śląskiej,

4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz,
jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie cv w przyszłych rekrutacjach na Politechnice Śląskiej,
art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia RODO,

5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej
będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym
zakresie,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu
rekrutacji lub przez okres najbliższych 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeżeli wyrazi
Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji,

8) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz, w zakresie przewidzianym
obowiązującymi przepisami, prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,

10) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
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