
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)
 
 

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

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

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

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

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

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym 

stanowisku) …………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

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

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

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

lub na określonym stanowisku) ………………………………………………………………………………………………….   

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

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

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

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

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

7. Inne dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych ………………………..
 
 

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

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

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

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

8. Oświadczenia 

1) Prosimy o podpisanie oświadczenia: 
 

„Oświadczam, że dane osobowe zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.” 
 
 

....................................................... 
(miejscowość i data)

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

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

2) Prosimy o podpisanie jednego z oświadczeń: 

a) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć 
Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” 47-225 Kędzierzyn-Koźle  
ul. Energetyków 9, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”. 

 
 

....................................................... 
(miejscowość i data)

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

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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b) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne): 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć 
Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” 47-225 Kędzierzyn-Koźle  
ul. Energetyków 9, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach 
kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”. 

 
 

....................................................... 
(miejscowość i data)

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

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

 

3) a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: 

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych" 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem poinformowany o tym, że: 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem - iod@icso.com.pl, 
3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach 
pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” na podstawie 
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz na podstawie art. 22

1
 ust 1. Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r., 
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 
6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania 

lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 
rekrutacji prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”. 
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO, 

8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do 
rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, 

9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej 
Syntezy Organicznej ”Blachownia”. 

....................................................... 
(miejscowość i data)

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

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


