
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA  

STANOWISKO 

I . INFORMACJE OSOBOWE 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES 

TELEFON KONTAKTOWY 

II. WYKSZTAŁCENIE 

NAZWA (szkoły , uczelni i /lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność , tytuł zawodowy/ naukowy 

  

III . KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE  

NAZWA KURSU ( MIEJSCE, DATA UKONCZENIA ) 

  

IV . UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE 

Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania umiejętności : 

0- nie znam;1 minimalna; 2 podstawowa; 3 średnia; 4 dobra; 5 bardzo dobra  

Znajomość obsługi urządzeń biurowych ( komputer; fax; skaner; kserokopiarka ) 
  

Obsługa komputera 
  

Internet 
  



Znajomość języków obcych jakie i w jakim stopniu opanowane  

  

 

V. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

Lp. Nazwa zakładu pracy  Stanowisko okres zatrudnienia 
forma rozwiązania 

umowy o pracę  

          

          

          

          

          

          

          

VI. REFERENCJE I OCZEKIWANIA  

Jakie są Pana /Pani  plany zawodowe na najbliższe lata ? 

  

Jaki charakter  pracy Panu/Pani najbardziej odpowiada ? 

  

Proszę przedstawić swoje mocne strony ?  

  

Proszę przedstawić swoje słabe strony ? 

  



 

Proszę opisać czym zajmował/a się Pan/Pani w ostatniej pracy? 

  

Proszę opisać , jakie cechy charakteru ceni Pan/Pani u przełożonego? 

  

Jak pojmuje Pan/Pani pojęcie "współpraca" 

  

Co zdaniem Pana/Pani motywuje pracownika do efektywnego działania? 

  

Co uznaje Pan/Pani za dotychczasowy sukces i porażkę? 

  

Co uważa Pan/Pani za najważniejsze w pracy (pieniądze, satysfakcja, itp.) 

  

     

„Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.” 

Uprzejmie informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. 

Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW). 

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w 

Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie 

internetowej MZDW: bip.mzdw.pl. 

3) cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  



MZDW będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu: 

- oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje; 

- oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan 

aplikuje; 

- wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

- Przepis prawa (art. 22
1
 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o 

pracę - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; 

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia. 

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli 

przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

- Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana 

umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na 

stanowisko, na które rekrutujemy. 

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże 

MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na 

podstawie Pani/Pana zgody, 

6) posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 

zgody (czyli dane przekazane w kwestionariuszu personalnym kandydata, CV i w liście motywacyjnym, inne niż: 

imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o 

wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które 

Pani/Pan aplikuje. 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO. 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

………………………..……………………………….. 

miejscowość, data i podpis kandydata 

 


