KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko..................................................................................................................................................
2. Data urodzenia..................................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji...................................................................................................................................................
4. Numer telefonu1……………………………………………………………………........................................................
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 u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012
(dalej jako: „Spółka”).
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres
odo@jzr.pl lub w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4,
44-268 Jastrzębie-Zdrój.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie
art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (dalej jako: „KP”) oraz w zakresie danych innych niż
wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej jako: „RODO”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Spółki.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych, przez okres 1 roku od daty wpływu dokumentów.
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP będzie skutkował
brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
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podanie tego rodzaju danych jest dobrowolne, ale wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam/nie wyrażam2 zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221
KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Wyrażam/nie wyrażam3 zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych osobowych dla celów
niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu
administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu
administratorowi.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej
się o zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił
przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Ma Pan/Pani prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt osobisty z Działem Personalnym Jastrzębskich Zakładów
Remontowych Sp. z o.o. pod adresem Jastrzębie-Zdrój (44-268) ul. Węglowa 4.

………………………….
data i czytelny podpis
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niewłaściwe skreślić
niewłaściwe skreślić

