
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko  
Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO KONKURSU  

1. Imię(imiona) i nazwisko…….………………………………………………………………… ............................... 

 

2. Imiona rodziców………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Obywatelstwo…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)………………………………………………………………….. 

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

  

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

 

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

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)  

 

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania  

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

 

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

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1—4 są zgodne z dowodem osobistym seria nr …………………………………. 

 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………….  

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

 

…………………………………………………… 

                   (miejscowość i data)                                                                             ……………………………………………………………  

                                                                                                                                           (podpis osoby przystępującej do konkursu) 

*  Właściwe podkreślić. 



Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko  
Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku 

 

 

………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko)  
 

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

(adres zamieszkania  
 

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

(numer telefonu kontaktowego, adres e-mail )  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że:  
 

1. posiadam obywatelstwo polskie,   

2. korzystam z pełni praw publicznych,  

3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,  

4. nie byłem karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,  

5. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki, uzyskanych w postępowaniu 
konkursowym,  

6. nie podlegam ograniczeniom w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w tym w szczególności 

ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień art. 22 

pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018, poz. 1182) to jest: 
1) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy 

o pracę; nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  
2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 

uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

3) nie jestem zatrudniona\ny przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczę pracy na 
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

4) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej, 

5) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, 
6) moje powołanie w skład zarządu Spółki nie będzie naruszać przewidzianych odrębnymi przepisami 

ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach 

handlowych. 
 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Olsztynku zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) 

 

……………………………….. 

       (data, podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca realizacji zadań związanych z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 

 

 Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. celach jest Gospodarka Komunalna Sp. 

z o.o. w Olsztynku (dalej: Administrator) 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym jest możliwy kontakt pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl;  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procedury konkursowej do daty ogłoszenia 

wyników konkursu; 

6) do wskazanego terminu składania dokumentów aplikacyjnych wynikających z ogłoszenia o konkursie 

przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.  

 
 

 

 
 

…………………………………     ………………………………….  

(data )                            (podpis ) 
 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

