MONTER SIECI WOD-KAN/KIEROWCA
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1.Imię (imiona ) i nazwisko ……………………………………………………………………
3. Data urodzenia ……………………………………………………………………………….
4. Adres do korespondencji ………………………..…………………………………………....
………………………………………………………………………………………………...
5. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie ………………………………………………………………………………..
( nazwa szkoły i rok jej ukończenia )

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
( zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy )

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………….
...……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………...……………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
( wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawcy oraz zajmowane stanowiska pracy )

8. Uprawnienia i umiejętności
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………
..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
(wykazać uprawienia i umiejętności dotyczącego stanowiska pracy, ofertowanego w procesie rekrutacji )

………………………………..
(miejscowość i data )

…………………………………………….
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie )

MONTER SIECI WOD-KAN/KIEROWCA
Zapoznałem się z treścią poniższej informacji odnośnie przetwarzania moich danych
osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych
procesów rekrutacyjnych.
………………………………………………….

Data i podpis
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), przedstawiamy Państwu pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych
osobowych w naszych rekrutacjach:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o. w Kołobrzegu siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3 tel. 94/ 306 74 01,
adres e-mail: sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych można
kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych lub osoby do kontaktu pod
adresem: rodo@mwik.kolobrzeg.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu związanym z nawiązaniem stosunku pracy.
4. Państwa dane osobowe umieszczone w dostarczonym liście motywacyjnym, kwestionariuszu
osobowym/CV takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do
korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
jest dobrowolne, jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
5. Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e- mailowy, numer
telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich
przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6
ust. 1lit. a RODO.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora danych,
przeprowadzających proces rekrutacji.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej jednak
niż przez 6 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania, a w przypadku zawarcia umowy o pracę,
w aktach osobowych pracownika.
8. Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
9. W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie.
10. Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem
zgody.
11. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia
danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail:
rodo@mwik.kolobrzeg.pl.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy.
13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
14. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

