
 
 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru kandydatów 

 na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 

 stanowiska urzędnicze w MZGO w Dąbrowie Górniczej 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

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

3. Obywatelstwo .................................................................................................................................. 

4.Miejsce zamieszkania (dane kontaktowe) ……….......…………………………………….   

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

5. Wykształcenie ................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

6. Wykształcenie uzupełniające ......................................................................................................... 

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

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ....................................................................................... 

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

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania 

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

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

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

                                                                          ........................................................................  
                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
 
 
 
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie 

Górniczej Al. J. Piłsudskiego 34C tel. 32 264-46-23 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w MZGO  w Dąbrowie Górniczej: iodo@mzgodg.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji obecnej i przyszłej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. 
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku. 

 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

 

 

 


