
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH  
 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 
 

NAZWISKO 
 

 
IMIONA 

 

 
 

DATA  URODZENIA: 
 
 

OBYWATELSTWO: 

 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
( miejscowość )   

 

DANE  KONTAKTOWE: 
TELEFON, e- mail: 
(według uznania kandydata) 

 

 
 

 
WYKSZTAŁCENIE:    PODSTAWOWE, ŚREDNIE, WYŻSZE* (*niepotrzebne skreślić)  
 
 
NAZWA SZKOŁY I ROK JEJ UKOŃCZENIA:  
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
WYDZIAŁ: 
 
 

STOPIEŃ, TYTUŁ  
ZAWODOWY, NAUKOWY: 

SPECJALNOŚĆ: 
 
 

ZAWÓD: 
 

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE, KURSY UPRAWNIENIA, STUDIA PODYPLOMOWE (data 
ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania): 
 
 ........................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

 
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI, ZAINTERESOWANIA (np. prawo jazdy, obsługa komputera, znajomość 
języków obcych – stopień zaawansowania): 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
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PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA: 
 

OKRES  
NAZWA ZAKŁADU PRACY  

i MIEJSCOWOŚĆ 

 
 

STANOWISKO 

RODZAJ UMOWY  
( np. umowa o 
pracę, umowa  

o dzieło, umowa 
zlecenie ) 

 
 

OD 

 
 

DO  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne  

z dowodem osobistym seria ......................... Nr ................................. wydanym w dniu 

.................................................... przez............................. lub innym dowodem  

tożsamości........................…………………………………………………… 

 
 
..........................................              ........................................................                         
(miejscowość i data)                                             (podpis osoby składającej kwestionariusz) 

 
Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1) 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się: 
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub 
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych. 

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie: 
a) art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
b) art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
c) pisemnej zgody Kandydata, 

w celu rekrutacji pracowników do Zarządu Dróg Miejskich (w tym pozyskiwania kandydatów do zatrudnienia w ramach umów na zastępstwo 
za nieobecnych pracowników). 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy, w tym zawarcie umowy lub jej wykonanie. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to 
związane z realizacją wymienionego celu. 

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: 
- sprawniejszej komunikacji z klientami Zarządu Dróg Miejskich - w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, 

adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne, wówczas ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich 
wykorzystanie; zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, 

- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, 
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności wart. 7, 8, 9a, 11 b i 50 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o 
stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), 

- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy. - w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie 
umowy lub jej wykonanie. 

4. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 
6. Właściciel danych osobowych ma prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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