
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

1. Imię (imiona) i nazwisko: 2. Imiona rodziców: 

3. Data urodzenia: 4. Obywatelstwo: 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): 
 

województwo: …………………………………………. powiat ……..………………………………………….. 

gmina ……………………………  kod pocztowy …….………   miejscowość ………….….……….………….   

ulica ………………………………………………….……….……   nr domu/mieszkania …………..………….  

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

6. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia): 

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

………………………………………………………………………….…………………………………….. 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

7. Wykształcenie uzupełniające: 

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

………………………………………………………………………………..……………………………….. 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:  
od do nazwa i adres zakładu pracy stanowiska 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

……... 

…….. 

……... 

……... 

……... 

……… 

……………………………………………………..…….. 

……………………………………………….………….. 

……………………………………………….………….. 

…………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………… 

……………….………………… 

………………….……………… 

…………………………………. 

………………….……………… 

……………….…………………. 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania: 
 
Posiadane prawo jazdy (kategoria, od kiedy, czy ważne): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Szkolenie na przewóz osób - szkolenie okresowe (do kiedy ważne): 

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

Pozostałe: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 3 są zgodne z dowodem osobistym seria ……… nr ………………. 

data wydania …………….. wydanym przez …………………………………… w ………………………… 

lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………………………………………   

 
………………………………………..                                   ………………………………………. 
          (miejscowość i data)                                                                                  (podpis) 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.97  o ochronie danych osobowych , t.j. Dz.U. 
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia kolejnych postępowań 
rekrutacyjnych:           □ TAK  □ NIE 
 

………………………………………..                                   ………………………………………. 
          (miejscowość i data)                                                                                  (podpis) 



Administratorem danych osobowych jest ,,Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" – Lublin  – Spółka z o.o.   siedzibą 
20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, zwane dalej MPK Lublin. 
Dane osobowe przetwarzane są przez MPK Lublin na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z  procesami rekrutacji 
i archiwizacją. 
Na podstawie art. 24 Ustawy mają Państwo prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Mają też 
Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy pisemnego umotywowanego 

żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Oświadczenie 
 
Oświadczam, że jestem zainteresowany i zgłaszam gotowość odbycia przeszkolenia w zakresie: 
 
Prawo jazdy kat. D                                                         □ TAK  □ NIE 
 
Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. D                        □ TAK  □ NIE 
 
Szkolenie okresowe w zakresie kat. D 
(przewóz osób)                                                                      □ TAK  □ NIE                           
 
 
 
                                                                                          …………………………………………….. 
                                                                                                              data, podpis 
Dane do kontaktu: 
 
Telefon:   ……………………………………………………………….. 
 
e-mail:     ……………………………………………………………….. 
 

 


