
 

 

Kwestionariusz dla Kandydata 

 

 
 

Imiona 

 

………………………………………………… 

Miejsce 

na 

fotografię 

 

 

 Nazwisko ………………………………………………… 

 Data i miejsce urodzenia ………………………………………………… 

 Obywatelstwo ………………………………………………… 

 Adres korespondencyjny 

 

Numer telefonu 

………………………………………………… 

…………………………………………………  

………………………………………………… 
 

Wykształcenie 
 

 Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………… 

 Rok ukończenia ……………………………………………………………………………………… 

 Zawód ……………………………………………………………………………………… 

 Specjalność ……………………………………………………………………………………… 

 Stopień ……………………………………………………………………………………… 

 Tytuł zawodowy - naukowy ……………………………………………………………………………………… 

 Wykształcenie uzupełniające 

 Kursy  
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Studia podyplomowe 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Dodatkowe uprawnienia 

  Znajomość języków obcych ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……. 

 Prawo jazdy ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……. 

 Obsługa komputera ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……. 

 Inne umiejętności ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….……. 

 Zainteresowania ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….……. 
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Przebieg dotychczasowego zatrudnienia i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych 

Okres 
Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko 

od do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
UWAGI i WYJAŚNIENIA 

 Wypełniony drukowanymi literami kwestionariusz prosimy odesłać drogą pocztową a adres: ENERGO-REMONT Sp. z o.o., ul. Sucha 15, 80-531 
Gdańsk, e-mailem: biuro@energoremont.pl lub doręczyć osobiście wraz z następującymi dokumentami: kserokopie wszystkich świadectw pracy od 
poprzednich pracodawców (w przypadku prowadzenia własnej działalności - kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), kserokopia 
świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, kserokopie dodatkowych uprawnień nawet nieaktualnych, zdjęcie, referencje. 
 Zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia niekompletnego kwestionariusza. Po rozpatrzeniu kandydatury będziemy informowali o kolejnych 
krokach rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Energo-Remont Sp. z o.o. z siedzibą przy  
ul. Suchej 15 w Gdańsku (83-531) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

 

 

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

informuję, iż: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Energo-Remont Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Suchej 15 w Gdańsku (83-531).  
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
4. Przysługuje Panu/Pani  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa.  

6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).  
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji 

 

 
 

……………………………….. 
Podpis kandydata 
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Gdańsk, ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODANIE 

 

Uprzejmie proszę o zatrudnienie mnie na stanowisku …………………………………………………………. 

w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

(Dane pracownika) 

Energo-Remont Sp. z o.o. 

ul. Sucha 15 

80-531 Gdańsk 

…………………………………………… 

(podpis kandydata) 


