
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 

ZATRUDNIENIE 

1. IMIĘ I NAZWISKO 
 

 
imię (imiona) i nazwisko    

 

2. DATA URODZENIA 
 

 
data urodzenia   

 

3. DANE KONTAKTOWE 
 

4. WYKSZTAŁCENIE 

wykształcenie   nazwa szkoły   

data ukończenia   ilość lat szkoły   

zawód   specjalność wyuczona   

stopień naukowy   
 

5. KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

ukończone 
kursy 

                                                                                                                                                     

                                                     
 

6. PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA 
od do nazwa zakładu miejsce pracy rodzaj zatrudnienia 

 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 

7. DODATKOWE DANE OSOBOWE, JEŻELI PRAWO LUB OBOWIĄZEK ICH PODANIA 

WYNIKA Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 

       

       
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Centrum Sztuki w Oławie 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w 

Oławie plac Zamkowy 15, 55-200 Oława, przeprowadzający rekrutację, w imieniu którego czynności z 

zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta Oława. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym 

Administratora lub adresem mailowym: iodo@um.olawa.pl. 

3. Cel i podstawy przetwarzania danych 



Dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu realizacji 

procedury konkursu na wolne stanowisko w Centrum Sztuki w Oławie, wskazane w ogłoszeniu o konkursie 

oraz zawarcia umowy o pracę. Natomiast inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie 

zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Kandydatowi przysługuje prawo: 

a) dostępu do danych osobowych; 

b) ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

c) wniesienia skargi (w przypadku popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych) do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

a) Dane mogą zostać udostępnione innym odbiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa. Ponadto mogą one być ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Miejski w Oławie 

zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych 

przy ich przetwarzaniu. 

b) Dane nie zostaną udostępnione do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. W przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata w wyniku przeprowadzonego konkursu, 

jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostanie 

opublikowane na stronach internetowych oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Oławie oraz Centrum Sztuki w Oławie a także na tablicach ogłoszeń tych instytucji. 

7. Okres przechowywania danych 

a) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany, zostaną przekazane do Centrum Sztuki w 

Oławie (akta osobowe). 

b) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą do odebrania w biurze kadr Urzędu Miejskiego w 

Oławie, plac Zamkowy, pokój nr 22 I piętro, w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu. Urząd 

Miejski nie odsyła kandydatom dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone w Urzędzie 

Miejskim w Oławie, przez komisję w składzie: pracownik ds. kadr i szkolenia oraz pracownik ds. 

obsługi administracyjnej i archiwum zakładowego. 

8. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 ¹ Kp jest niezbędne w celu uczestnictwa w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

 

 
Podstawa prawna 

1. Art. 22 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 (dalej Kp); 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369)  

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67). 

4. art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm.) – dalej RODO. 

 
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

wszystkich ww. danych przez Administratora Danych Osobowych.  

 

  

................................................................................ 
miejscowość i data 

................................................................................ 
podpis osoby składającej kwestionariusz 

 

 


