Kwestionariusz
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach umowy zlecenie
1. Imię (imiona) i nazwisko: ________________________________________________________
2. Pesel: _______________________________________________________________________
3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Adres email: ___________________________________________________________________
5. Telefon kontaktowy: ____________________________________________________________
6. Wykształcenie: _________________________________________________________________
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

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

7. Wykształcenie uzupełniające ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

_______________________________

_______________________________

Miejscowość i data

Podpis osoby składającej kwestionariusz

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – załącznik do Kwestionariusza osobowego
osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach umowy zlecenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu
rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
informuje, że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:
e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy
kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji
niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie
rozpatrywana;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

_______________________________

_______________________________

Miejscowość i data

Podpis osoby składającej kwestionariusz

