




KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

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

 

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

 

 3. Dane kontaktowe........................................................................................................................... 

 (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie np. adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na   

 określonym stanowisku) 

            (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

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

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju  

  lub na określonym stanowisku) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

     (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy   

  określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 

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

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

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

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



    (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów  

  szczególnych: 

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

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

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

 

 

 

     

 

      

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

  (miejscowość i data)            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Bytom, dnia ......................................... 

imię i nazwisko     

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

miejsce zamieszkania 

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

 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

- nabór na stanowisko ........................................ 

       w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu 

 

 

 

1. Oświadczam, że nie byłem/ nie byłam * karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie. 

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MBP w 

Bytomiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

      

 

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

          podpis 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publicznej im. prof. 

Władysława Studenckiego z siedzibą przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz do podjęcia dalszych działań 

związanych z rekrutacją, na podstawie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – art. 6 ust. 1 lit. b), podjęcie działań na 

Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f), prawnie uzasadniony interes MBP 

w Bytomiu: rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, a 

w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – zgoda na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 

procesu rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osobę upoważnioną do prowadzenia rekrutacji  

w MBP w Bytomiu oraz przez osoby biorące udział w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe 

nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie  

o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy mbp@biblioteka.bytom.pl 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia procesu 

rekrutacji.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody  

o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 

aplikacji przez MBP w Bytomiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”. 

 

 


