
                                                                                                 

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 telefon, e-mail) 

 

 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na    

     określonym stanowisku)............................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                (nazwa szkoły i rok jej 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, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy    

    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).................................................................... 

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

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

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

    ........................................................................................................................................................ 
                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 

                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

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

    szczególnych……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 

 

                 

 

                           

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

 
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o 

zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków jest Mazowiecki Konserwator Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 

18/20; 00-373 Warszawa. 

Administrator danych informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@mwkz.pl 

2. Państwa dane będą przetwarzane m.in. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz 

określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo 

oświatowe, Kodeks pracy  oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu 

realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem.  



3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w 

przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia . 

5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).  

6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest 

niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 

udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.  

7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: nabory@mwkz.pl a także drogą 

listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w 

oparciu o profilowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych z mojej inicjatywy lub przekazanych na wniosek 

Pracodawcy innych moich danych niż wymienione w kwestionariuszu.  

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie co nie 

będzie podstawą niekorzystnego traktowania mojej osoby, a także nie będzie powodować wobec 

mnie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny 

uzasadniającej odmowę zatrudnienia.  

 

 

 

 
 

 

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

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

 

 


