
I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Miejski Zakład 

Komunikacji sp. z o.o. w Chojnicach (ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice). Dane nie będą udostępniane 

odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne. 
 

K W E S T I O N A R I U S Z   

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 
1. Imię i nazwisko .............................................................................................. 

 

2. Data urodzenia                        …………………………………………………….. 

3. Obywatelstwo                       …………………………………………………………….. 

6.  Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………. 

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

7. Wykształcenie;  …………………………………………….. nazwa szkoły …………………. 

……………………………………………….. ……………… rok jej ukończenia ……………… 

a) zawód ................................................... c) specjalność ..................................... 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia;  

Okres 
Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko  

Od                              Do 

    

    

    

    

    

 

9. Oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z dowodem osobistym seria …… nr ……………… 

wydanym w dniu …………….. przez ……………………………………………… lub innym 

dowodem tożsamości …………………………………………………………………. . 

*) Nie wyrażam zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. 

 
*)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim kwestionariuszu lub cv 

dla celów przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko w spółce  (adres e-mail, . …………………. ……….. 

Nr tel. ………………..….) będącej administratorem danych.  

*)  zaznacz (X) właściwe okienko  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 

……….. m-cy dla potrzeb przyszłych rekrutacji  po tym terminie automatycznie usunięte z bazy danych.  

Nie będą odsyłane. 

 

DATA   ........................................... Imię i nazwisko ………………………………………  
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I. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji pracownika na stanowisko 

……………………………………………………….  

 

II. Podanie spółce danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 

k.p.,że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez Spółkę rozpatrywana. 

III. W przypadku rekrutacji na stanowisko kierowcy autobusu potwierdzenie o niekaralności 

…………………………………………………………………………………….. . 

 

TAK wyrażam dobrowolną zgodę   /  NIE wyrażam zgody  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku 

umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w ofercie pracy do realizacji procesów rekrutacyjnych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE i przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych”   

……………………………… 

Data - imię i nazwisko 

 

 

 


