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BEWERBUNGSBOGEN

Kwestionariusz osobowy
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
przekazanie danych oznaczonych * jest nieobowiązkowe

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………
Aplikacja na stanowisko

KONSTRUKCJA KUCIE OBRÓBKA MONTAŻ

ZDJĘCIE*
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DANE OSOBOWE

………………………………………………. …………………………………..……………
Nazwisko Imię (Imiona)

………………………………………………. …………………………..……………………
Data i miejsce urodzenia Stan cywilny* / ilość dzieci na utrzymaniu*

………………………………………………. ………………………………..………………
Imiona rodziców Obywatelstwo

…………………………………………….... ……………………………………………
Telefon E-Mail

ADRES ZAMELDOWANIA

…………………………………………….. ……………………………………………
Ulica Kod pocztowy / Miejscowość

ADRES ZAMIESZKANIA – jeśli jest inny niż zameldowania

…………………………………………….. ……………………………………………
Ulica Kod pocztowy / Miejscowość

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż zameldowania i zamieszkania

…………………………………………….. ……………………………………………
Ulica Kod pocztowy / Miejscowość

WYKSZTAŁCENIE / EDUKACJA
Data rozpoczęcia Data zakończenia Nazwa szkoły Zawód / Specjalność

PRAKTYKI ZAWODOWE / KURSY
Data rozpoczęcia Data zakończenia Nazwa instytucji Zawód wyuczony
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DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG ZATRUDNIENIA
Data

rozpoczęcia
Data

zakończenia Zakład pracy / Miejscowość Stanowisko

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Znajomość
języków

W mowie W piśmie

Bardzo
dobra Dobra Podstawowa Bardzo

dobra Dobra Podstawowa

Dodatkowe uprawnienia, szczególne umiejętności:
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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Obecnie zatrudniony*:
Tak
Nie

Jestem*:
Emerytem
Rencistą
Żadne z powyższych

Przeciwskazania do pracy*:
Brak
Posiadam orzeczenie
o niepełnosprawności

Jestem osobą*:
Praworęczną
Leworęczną

Noszę*:
Okulary korekcyjne
Soczewki kontaktowe
Mam prawidłowy wzrok

Posiadam prawo jazdy*:
Kat. ……………………………..……..
Nie posiadam

Posiadam uprawnienia na wózki widłowe:
Tak
Nie
Inne uprawnienia ………………….….

Znajomość obsługi komputera:
Nie
Tak………………………………………

………………………………………….……
wymień jakie programy

Znajomość rysunku technicznego:
Tak
Nie

Proszę podać wzrost w cm*:

………………………………………………..

Data możliwego podjęcia pracy: ……………………….............................................................

Oczekiwanie płacowe (brutto)………………………………………………….……………………..

Poświadczam własnoręcznym podpisem, że podane informacje są zgodne z prawdą.
Jest mi wiadome, że udzielenie nieprawdziwych informacji może prowadzić do rozwiązania ewentualnej umowy o pracę.

q Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym kwestionariuszu i innych dokumentach
aplikacyjnych ”przez LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 33, 41-700 Ruda Śląska,
jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest
dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana.

q Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym kwestionariuszu i innych dokumentach
aplikacyjnych przez ”LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 33, 41-700 Ruda Śląska,
na potrzeby realizacji przyszłych procedur rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów
aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana.

qWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w grupie kapitałowej Leiber na terenie Unii Europejskiej. Wyrażam
zgodę na przekazanie moich danych osobowych do wyspecjalizowanej jednostki medycy pracy i wykorzystanie wyników badania
w zakresie przydatności lub braku przydatności do pracy na danym stanowisku przez Leiber. Jednocześnie wyrażam zgodę na
udostępnienie mojego wizerunku od momentu ewentualnego zatrudnienia w celu publikacji w systemie kadrowo-płacowym oraz
publikacji schematu organizacyjnego
Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest ”LEIBER-POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul.
Magazynowej 33, 41-700 Ruda Śląska, Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego
oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia
dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres 3 lat w celu obrony ewentualnych roszczeń.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy
czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona
ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani
uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Leiber-Poland danych osobowych będą jedynie
podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Leiber-Poland.

……………….……………………………
Data i podpis

Zgłosimy się do Pana / Pani w razie pozytywnego rozpatrzenia kandydatury.
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