KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
1.

.....................................................
Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce
na wklejenie
fotografii

2.

.....................................................
Imiona rodziców

3. Data urodzenia (dd/mm/rr)

4. Obywatelstwo

5. Numer ewidencyjny (PESEL)

6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

7. Miejsce zamieszkania:
Adres do korespondencji:

....................................................................................
(dokładny adres)

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

8. Wykształcenie: ................................................................................................
- nazwa szkoły i rok jej ukończenia: ..............................................................
.............................................................................................................................
Zawód
Specjalność
Stopień
Tytuł zawodowy-naukowy
9. Wykształcenie uzupełniające:
podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania
kursy
studia podyplomowe
10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
okres
od

do

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko pracy

11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
np.: prawo jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności ................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
12. Znajomość języków obcych:
...................................................... * biegła
...................................................... * biegła
...................................................... * biegła
* Proszę zaznaczyć stopień zaawansowania

* słaba
* słaba
* słaba

13. Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
14. Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku:

..............................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres oraz telefon)

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

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

15. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 3, i 5 są zgodne z dowodem
osobistym: seria .................. nr .......................................................................
wydany przez .........................................................................................................
albo innym dowodem tożsamości ..........................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
prowadzonego przez IPPT PAN oraz TIB PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
(UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO).

I agree to the processing of my personal data for the needs necessary to carry out the recruitment process conducted by IPPT PAN with
headquarters in Warsaw, ul. A. Pawińskiego 5B, according to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such
data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO).

.......................................................
(miejscowość i data)

................................................
(podpis osoby składającej kwestionariusz)

