ANKIETA REKRUTACYJNA
Staram się o stanowisko:
Nazwisko:

Imię:
Stan
cywilny:
Adres do korespondencji:

WYKSZTAŁCENIE

Data urodzenia:

Adres
stały:
telefony:

Nazwa szkoły

E-mail:

Specjalność

Okres nauki

Nazwa instytucji

Rok ukończenia

szkoła średnia
szkoła policealna
szkoła wyższa
podyplomowa
Szkolenia, kursy, pobyt za granicą

KARIERA ZAWODOWA
Pełna nazwa i siedziba pracodawcy

Ilość
zatrudnionych

Okres zatrudnienia

Stanowisko/ Wynagrodzenie

Główne obowiązki

JĘZYKI OBCE w mowie / w piśmie
angielski

niemiecki

francuski

rosyjski

inne

podstawowa, komunikatywna, dobra, biegła
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Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi :

Ważne Prawo
jazdy

Czy posiadasz
samochód ?

Obsługa
komputera*

AB C D ET

tak / nie

tak / nie

* wymienić programy użytkowe np.: edytory tekstowe, bazy danych, arkusze
kalkulacyjne, programy księgowe, magazynowe, graficzne, środowiska
programistyczne, programy typu CAD, obsługa internetu.

Wymiar czasu pracy: pełen etat / pół etatu / umowa-zlecenie / inne? ........................................................
...................................................................................................................................................................................
Wskaż datę rozpoczęcia pracy ………….. ............................................................................................................
Okres wypowiedzenia w obecnym miejscu pracy ...................................................................................................
Spodziewane wynagrodzenie (brutto) i korzyści

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

Referencje (podaj imię i nazwisko, stanowisko, adres i nr telefonu): ..................................................................
....................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Proszę o wypełnienie niniejszej ankiety, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). W przypadku nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dane
nie będą wykorzystywane w celach rekrutacji i pozyskiwania personelu.
Ja, niżej podpisana/y po dokładnym zapoznaniu się z treścią kwestionariusza i poinformowaniu mnie o celu zbierania danych,
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy:
 w celach rekrutacji i pozyskiwania personelu, także w przyszłości przy niezmienionym celu przetwarzania,
 na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy dotyczących moich cech psychologicznych,
predyspozycji zawodowych, przydatności zawodowej w celach rekrutacji i pozyskiwania personelu, gdy informacje takie
zostaną uzyskane w wyniku badań psychologicznych lub innych metod diagnostycznych, także w przyszłości przy
niezmienionym celu przetwarzania,
 wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych osobom trzecim, w tym także firmom zagranicznym w celach
rekrutacji i pozyskiwania personelu, także w przyszłości przy niezmienionym celu przetwarzania,
 wyrażam zgodę na przesyłanie mi dodatkowych kwestionariuszy uzupełniających lub uaktualniających powyższe dane
osobowe oraz przetwarzanie takich danych w rozumieniu Ustawy obecnie i w przyszłości.
Jednocześnie informuję, że ma Pani /Pan prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany, uzupełniania, uaktualniania,
prostowania lub ich usunięcia. Informuję również, że administratorowi danych przysługuje prawo do usunięcia Pani /Pana
danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Pani /Pana zgody.
Oświadczam, że swoje dane osobowe podałam/em dobrowolnie będąc świadoma/y celu zbierania danych.
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................
Miejsce i data

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

Czytelny podpis ...................................................................................................................................................
Dodatkowe informacje (umiejętności i kwalifikacje):
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