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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

I. Dane personalne i kontaktowe 

1. Imię (imiona) i nazwisko: 

 

 

2. Data urodzenia: 

 

 

3. Obywatelstwo: 

 

 

4. Miejsce zamieszkania: 

 

 

5. Adres do korespondencji: 

 

 

6. Numer telefonu: 

 

 

7. Adres e-mail *: 

 

 

* Wypełnienie dobrowolne – wypełnienie tego pola oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wychodzących poza zakres ustawowy dla celów prowadzonej przez Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR rekrutacji. 

II. Dane o wykształceniu 

1. Wykształcenie: 

 

 

2. Nazwa szkoły i rok 

ukończenia: 

 

3. Zawód: 

 

 

4. Specjalność: 

 

 

5. Stopień naukowy: 

 

 

6. Tytuł zawodowy: 

 

 

7. Tytuł naukowy: 

 

 

 

III. Dane o wykształceniu uzupełniającym 

1. Wykształcenie uzupełniające: 

 

 

2. Nazwa szkoły i rok 

ukończenia: 

 

3. Informacje o dodatkowym 

kursie: 

 

4. Informacje o dodatkowym 

kursie: 
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IV. Dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia  

okres 
Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko 

od do 

    

    

    

    

    

 

V. Dane o dodatkowych uprawnieniach i umiejętnościach 

1. Dodatkowe uprawnienia: 

 

 

 

2. Inne umiejętności i 

zainteresowania*: 

 

 

3. Rodzaje języków obcych wg  

i poziom ich znajomości: 

 

 

4. Prawo jazdy, obsługa 

komputera, inne: 

 

 

* Wypełnienie dobrowolne – wypełnienie tego pola oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wychodzących poza zakres ustawowy dla celów prowadzonej przez Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR rekrutacji. 

 

VI. Oświadczenie 

Oświadczam, że dane zawarte w pkt I.1-2 są zgodne z dowodem osobistym seria  ……...…… 

nr ………………………… wydanym przez ………………………………………………….. 

lub innym dowodem tożsamości ………………..…………………………………………….. 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA POTRZEB REKRUTACJI  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR  

z siedzibą w Strzelcach przy ul. Głównej 20, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: 

+48 24 356 69 00, lub drogą elektroniczną: strzelce@hr-strzelce.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu  

o następujące podstawy prawne: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako 

administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.); 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem 

umowy o pracę; 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby 

pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w 

przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze 

Pan/Pani udział;  

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do 

danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy; 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, 

które będą przeprowadzane przez nas w przyszłości. 

 

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, 

chyba że wyrazi Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na przyszłe rekrutacje. 

W takim wypadku będziemy przetwarzać Pana/Pani dane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia 

zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział. 

 

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym 

swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej 

efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie 

danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z 

wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


