
Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 

2.  Nazwisko rodowe………………………………………………….……………………………………………………..………………………….. 

3. Imiona rodziców…………………………………….……………………………………………………………………..………………………….. 

4. PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Data  urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

 

 

 

 

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

 

 

7. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

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

 

8. Wykształcenie 

 

Rok ukończenia Nazwa szkoły 

  

  

  

Wykształcenie uzupełniające (kursy, szkolenia, studia podyplomowe ) 

  

  

  

  

  

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

okres 
Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko 

od 

 

do 

     

    

    

10. Dodatkowe umiejętności i zainteresowania 

 

 

 

 

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

    (miejscowość i data)                                                (podpis osoby składającej kwestionariusz) 



 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KANDYDATA NA PRACOWNIKA 

PRZEZ KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE – DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-
EDUKACYJNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM 

 
Zgodnie z art. 7  Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym  w zakresie: 

 

- nazwiska rodowego oraz imion rodziców 
- PESEL 

- dodatkowych umiejętności i zainteresowań  

 

Przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział  w Szczecinie z siedzibą przy ul. Montwiłła 2, 71-601 w Szczecinie 
(zwanym dalej KTA O/ Szczecin) -  jako administratora danych osobowych 

w  celu weryfikacji w RSPTS  i realizacji rekrutacji na stanowisko: 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę również na wykorzystanie mojego Kwestionariusza w przyszłych procesach rekrutacyjnych 

organizowanych przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział  w Szczecinie * 

Zostałam/em poinformowany, iż mam prawo  w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody powinno 
mieć formę pisemną. 

Udzielenie zgody na przetwarzanie w/wdanych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jej udzielenia jest 

równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrywania Pani/Pana oferty pracy i uwzględniania w procesie rekrutacji. 

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

PRZY POZYSKIWANIU DANYCH  PRZEZ KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE – 

DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie   

 z siedzibą w Szczecinie 71-601,ul. Montwiłla2, tel: 91 433 64 45, mail:ktaszczecin@kta.szczecin.                  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 91 810 9220 lub adresem email: 

kancelaria@bilewiczlegal.com 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b  ogólnego rozporządzenia j/w  
o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu 

rekrutacji do pracy. 

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz jeśli kandydat wyraził na to 

zgodę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy,  
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na potrzeby rekrutacji, 
konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami  

mailto:kancelaria@bilewiczlegal.com

