
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

w procesie rekrutacyjnym 

(załącznik do dokumentu CV/listu motywacyjnego) 

 

Ja, niżej podpisana(-y) ………………………….. 

 

niniejszym oświadczam, że w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym przez: 

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. 

na stanowisko ……………………………………………….. 

 

wyrażam zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w składanych przeze mnie dokumentach w procesie rekrutacyjnym to jest: 

(wymienić i nazwać dokumenty np. CV, list motywacyjny):  

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

w zakresie (wszystkie lub część ze wskazanych): imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, miejsce zamieszkania, przebieg wykształcenia, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail, posiadane tytułu zawodowe lub 

naukowe 

przez administratora danych osobowych (ADO): 

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. 

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na ww. stanowisko oraz w celu 

dokumentowania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zawartych w 

złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych. 

Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie przez 

ADO w celu prowadzenia rekrutacji na inne stanowiska w przyszłości 

 tak nie 

 

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do czasu zakończenia procesu 

rekrutacyjnego na ww. stanowisko albo przez okres dalszych 12 miesięcy od dnia 

zakończenia rekrutacji, jeżeli wyraziłam (-em) zgodę na ich dalsze przetwarzanie w celu 

rekrutacji mojej osoby na inne stanowiska w przyszłości. Dane osobowe zawarte przeze mnie 

w niniejszym dokumencie mogą być przetwarzane przez ADO przez okres czasu wynoszący 

10 lat od dnia przekazania tych danych osobowych przeze mnie do ADO. 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne obsługujące systemy 

informatyczne ADO lub wykonujące na rzecz ADO inne czynności związane z zapewnieniem 

ADO obsługi procesu rekrutacyjnego. Odbiorcy  danych osobowych będą działali wyłącznie 

z polecenia ADO i na podstawie zawartych z ADO umów. 

Informacje o przysługujących mi uprawnieniach: zostałem poinformowany o tym, że mam 

prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi w związku z 

przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu 

wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na ww. stanowisko.  

 

 

...............................................  

   (data i podpis kandydata) 

 

 


