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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 

1. TWOJE DANE PERSONALNE  ( wypełnij drukowanymi literami ) 

1.1. Dane osobowe 

Imię: Data i miejsce urodzenia 

Nazwisko:  

 

1.2. Adres zameldowania 

Ulica, nr domu i mieszkania: Województwo: 

Miasto, kod pocztowy: Telefon: 

 

1.3. Adres zamieszkania 

Ulica, nr domu i mieszkania: Województwo: 

Miasto, kod pocztowy: Telefon: 

 

2. TWOJA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI 

2.1. Wykształcenie (wymień wszystkie ukończone szkoły) 

Od… Do… Nazwa szkoły/uczelni Wydział / 

kierunek 

Uzyskany tytuł / 

zawód 

     

     

     

     

 

2.2. Czy obecnie uczysz się / studiujesz?   TAK   NIE 

Jeśli TAK – podaj nazwę szkoły: …………………………………………………………… 

Zaznacz typ szkoły:  dzienna   wieczorowa   zaoczna 

W jakie dni tygodnia i w jakich godzinach odbywają się zajęcia? 

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

 

2.3. Ukończone kursy / szkolenia, zdobyte uprawnienia,  w kolejności od ostatnio ukończonego. 

Temat kursu / szkolenia Czas trwania Uzyskane uprawnienia 

   

   

   

 

 

             Data i podpis osoby sprawdzającej referencje 
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2.4. Znajomość języków obcych (zaznacz krzyżykiem w odpowiedniej kratce) 

Poziom zaawansowania 
Język 

W mowie W piśmie 

Angielski  podstawowy   dobry  

 biegły 

 podstawowy   dobry   biegły 

Niemiecki  podstawowy   dobry  

 biegły 

 podstawowy   dobry   biegły 

Inny (jaki?)  podstawowy   dobry  

 biegły 

 podstawowy   dobry   biegły 

 

3. TWOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 

3.1. Poprzednie miejsca pracy (wymień począwszy od ostatniego) 

Od…(miesiąc, rok) - 

Do…(miesiąc, rok) 

Nazwa firmy Nr telefonu Stanowisko 

    

    

    

    

    

    

 

3.2. Referencje. 

Nazwa firmy Osoba kontaktowa Nr telefonu 

   

   

   

 

 

 

Czy wyrażasz zgodę na sprawdzenie przez nas swoich referencji? 

 

� TAK � NIE 

 
 

_________________ 
Podpis czytelny  
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3.3. Staże, praktyki, prace zlecone, inne doświadczenia zawodowe 

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

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

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

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

3.4. Prawo jazdy, karta kierowcy 

� Kategoria   ………………………….. 

� Data uzyskania  ………………………….. 

� Czy posiada  Pan/Pani kartę kierowcy        TAK      NIE  

3.5. Stosunek do służby wojskowej 

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

…………………………………………………………………………………… 

4. TWOJA PRZYSZŁA PRACA 

4.1. W którym z działów chciałbyś / chciałabyś pracować? 

(Możesz zaznaczyć więcej niż jeden dział.) 

 Sprzedaż środków transportowych   Magazyn części zamiennych 

 Transport      Księgowość 

 Serwis                   Administracja 

 Inne / jakie? …………………………………… 

 

4.2. Twoja dyspozycyjność 

Czy możesz pracować w soboty?     TAK   NIE 

Jak długo możesz przebywać jednorazowo poza domem?  

(dotyczy kierowców w transporcie międzynarodowym) 

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

4.3. Jakim sposobem współpracy jesteś zainteresowany? 

 umowa o pracę   umowa zlecenie        umowa o współpracy (własna działalność) 

 

4.4. Kiedy możesz rozpocząć pracę? ……………………………………………………… 

 

5. Opisz krótko, co jest dla Ciebie ważne w pracy, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem                        

na wybrane przez Ciebie stanowisko? 

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

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

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

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

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

6. Zainteresowania: 

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

7. Kiedy pierwszy raz usłyszałeś o naszej firmie? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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8. Jakie są Twoje oczekiwania finansowe BRUTTO ? 

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

………………………    ………………………………….. 

Data i miejscowość      Podpis 

 

 

 

9. Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym   

      formularzu przez:  

 

_____________________________________ z siedzibą _____________________________________, 

zarejestrowaną pod nr KRS ________________________ NIP______________________________ 

 

Pracodawca pozyskując obligatoryjne dane osobowe kandydata do pracy lub pracownika spełni 

przesłankę niezbędności wypełnienia „obowiązku prawnego” ciążącego na administratorze, zawartą  
w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 

 

� TAK � NIE 

 

 

_________________ 

Podpis czytelny  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), 

informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ___________________________________________ 

z siedzibą w ________________________, zarejestrowaną pod nr KRS___________________________, 

NIP _________________________ 

Dane osobowe, które pracodawca będzie przetwarzał na podstawie zgody pracownika, będą zawarte                     

w podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie i w celach:  

Pracodawca pozyskując obligatoryjne dane osobowe kandydata do pracy lub pracownika spełni 

przesłankę niezbędności wypełnienia „obowiązku prawnego” ciążącego na administratorze, 

zawartą w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na przeprowadzeniu 

rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na określone stanowisko i zawarcia umowy o pracę lub 

inną umowę cywilnoprawną z wybranym kandydatem. 

Sposoby kontaktu z firmą: 

nr tel: ……………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………… 
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych i będą przetwarzane w okresie 

jaki będzie niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji, zaś po jego upływie przez okres trzech miesięcy. 

Kandydat ma prawo fakultatywnie wyrazić zgodę na dłuższy okres przetwarzania danych w celu 

uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych. 

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora będą przetwarzane do czasu niezbędnego do ochrony uzasadnionych interesów 

Administratora lub do czasu zgłoszenia zasadnego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. 
 

Informujemy, iż w celu wykonania swoich praw i obowiązków Pani/Pana dane osobowe będą 
przekazane osobom upoważnionym przez Administratora, w tym naszym pracownikom                                     

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. 

ubezpieczycielom. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo                    

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 

 

……………………….. 

Data i czytelny podpis 

Dla osób przyjętych do pracy: 

• Numer ewidencyjny (PESEL) ………………………………………………………… 

• Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………………………….. 

• Urząd Skarbowy (dokładny adres) 

…………………………………………………………………………………………. 

• Stan rodzinny 

Imiona dzieci: Data urodzenia: 

  

  

  

  

• Zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, PESEL) oraz 

proszę podać właściwy NFZ, do którego należy zgłosić pracownika, członków rodziny. 

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

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

………………………………………………………………………… 

• Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon) 

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

• Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu podałem zgodnie z prawdą, co potwierdzam 

dokumentem tożsamości seria…..  nr………………………….. 

 

………………………    ………………………………….. 

Data i miejscowość      Podpis 
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Wymagane dokumenty: 

 

• prawo jazdy* 

• świadectwo kwalifikacji* lub orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, kurs 

dokształcający dla kierowców przewożących rzeczy 

• paszport* 

• karta kierowcy* 

• świadectwa pracy 

• świadectwo ukończenia szkoły 

• badania lekarskie – wstępne w momencie przyjmowania do pracy – aktualne 

• poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy 

• książeczka wojskowa 

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika 

 

*obowiązkowe dla kierowców zawodowych 


