
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W PROCESIE KWALIFIKACYJNYM 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………… 
2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………… 
3. Adres do korespondencji  …………………………………………………………………………  
……………......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
4. Adres e-mail, telefon kontaktowy  ................................................................................................. 
5. Wykształcenie ……………………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 
 
6. Wykształcenie uzupełniające 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 
 
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
………..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
………..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
(wskazać okresy zatrudnienia oraz zajmowane stanowiska pracy) 
 
 
 
................... ....................             .......................................................................... 
(miejscowość i data)     (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1. 
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
w tym danych „szczególnych kategorii” na potrzeby procesu kwalifikacyjnego na stanowisko 

Prezesa Zarządu Park Strzelnica sp. z o.o. w organizacji w Mosinie 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………......... 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Park Strzelnica sp. z o.o. w organizacji z/s w Mosinie, pl. 20 Października 1, 
62-050 Mosina, Pana/Pani danych osobowych: 

 

1. Dla potrzeb niniejszego procesu kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Park Strzelnica sp. z o.o. Pana/Pani 
dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego, przekazanie listu 
motywacyjnego, CV, przekazanie dokumentów załączonych do zgłoszenia, oraz w wyniku badania lekarskiego i 
rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali podane 
przez Pana/Panią dane, o których mowa powyżej. W przeciwnym razie, nie będzie Pan/Pani uczestniczyć w dalszym 
procesie kwalifikacji. 
 

□ NIE 

□ TAK, zgadzam się abyście przetwarzali podane przeze mnie dane osobowe, w tym dane szczególnych kategorii dla potrzeb 

niniejszego procesu rekrutacji i zatrudnienia w firmie na stanowisko Prezesa Zarządu Park Strzelnica sp. z o.o. 
w organizacji w Mosinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe  

I. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Park Strzelnica sp. z o.o. w organizacji z/s w Mosinie, pl. 20 Października 1, 
62-050 Mosina. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: Urzędu Miejskiego w Mosinie - przez e-mail: um@mosina.pl; - telefonicznie: 618-109-550 

II. Cele przetwarzania: 
Celem przetwarzania jest rekrutacja na stanowisko Prezesa Zarządu w naszej firmie, ocena kwalifikacji kandydata do 
zatrudnienia na stanowisku Prezesa Zarządu, ocena zdolności do pracy i spełnienia przez kandydata wymagań określonych 
w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.  

III. Podstawa przetwarzania: 
1. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy o pracę, 
w szczególności przeprowadzenia wobec Pana/Pani procesu kwalifikacyjnego. Przepisy prawa, nakazują nam 
weryfikowanie posiadania przez Pana/Panią odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, jako wymogów do pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu i upoważniają nas w takim przypadku do żądania od Pana/Pani następujących danych: imię i nazwisko; 
data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
doświadczenia zawodowe, dane o karalności, dane o aktywności społecznej. 
2. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w kwestionariuszu osobowym, przekazanych w liście 
motywacyjnym, CV, przekazanych wraz z dokumentami załączonymi do zgłoszenia, oraz pozyskanych w wyniku badania 
lekarskiego i rozmowy kwalifikacyjnej.,  
3. Nasz uzasadniony interes – w zakresie wszystkich przekazanych Pana/Pani danych osobowych. Mamy uzasadniony 
interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności, kwalifikacje i ocenić zdolność do pracy – jest to nam potrzebne do 
oceny, czy spełniasz wymagania prawne i jesteś odpowiednią osobą na stanowisko Prezesa Zarządu.  

IV. Okres przechowywania danych: 
Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie zostanie Pan/Pani zatrudniony/a, zostaną usunięte po upływie 1 miesiąca od zakończenia 
rekrutacji. 
Jeżeli nastąpi zatrudnienie, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez nas w procesie kwalifikacji, będą przetwarzane 
przez naszą firmę w okresie trwania zatrudniania i po jego zakończeniu, o ile będą istniały podstawy takiego przetwarzania.  

V. Odbiorcy danych: 
Pana/Pani dane osobowe będziemy wykorzystywać jedynie w procesie kwalifikacyjnym (w tym będą one przekazywane 
informatykowi oraz jedynemu wspólnikowi spółki (Gminie Mosina) w ramach posiadanego przez nich prawa kontroli). 
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w procesie 
kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu w naszym przedsiębiorstwie. W przypadku nie podania danych 
osobowych, lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie będzie Pan/Pani uczestniczyć w dalszym procesie rekrutacji.  

VI. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie 
zgody. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres 
e-mailowy. W przypadku wycofania zgody, nie będzie pan/Pani uczestniczyć w dalszych etapach rekrutacji.  
2. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 
3. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 
4. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych(w pewnych przypadkach), 
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w 
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną oraz otrzymałem jej odpis: ………………………. 


