
MOBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Montaże przemysłowe – Industriemontage – Industrial Installations 
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko ............................................................................................................................................  
 
2. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................................................  
 
3. Obywatelstwo .............................................................................................................................................................  
 
4. Adres do korespondencji ............................................................................................................................................  

 
…………………………………………………………………………………………………Tel.……………………………………… 

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) 

 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, znajomość języków obcych………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 
 

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1—4 są zgodne z dowodem osobistym seria .......... nr .............................  

 

  wydanym przez ..............................................................................................................................................................  

 

lub innym dowodem tożsamości ..............................................................................................................................  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w powyższym kwestionariuszu 
oraz w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Mobus Sp. z o.o.  
zgodnie z rozporządzenie 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, oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. 
 

 
 

…………………………………………………… 
                   (miejscowość i data)                                                                             …………………………………………………………… 

                                                                                                                                           (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

*  Właściwe podkreślić. 

 



MOBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Montaże przemysłowe – Industriemontage – Industrial Installations 
 
 
………………………………………………   ………………………………………….. 
(Imię i nazwisko)       (Miejsce i data) 
 
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach 
rekrutacji 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mobus Sp. z o.o. z siedzibą w 35-234 Rzeszów, ul. 
Gen. Maczka 6. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji na dane stanowisko, a także po 
wyrażeniu zgody dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. 

3. Podanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, a ich nie podanie nie 
ma wpływu na nawiązanie stosunku pracy. Przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się za 
zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, 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. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane  w formie papierowej i w systemach informatycznych w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 
       

 ………………………………………………….…… 
(Podpis osoby, która zapoznała się z powyższymi informacjami)  

 


