
 

   

 

   KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
 

 

 

 

 

 

DANE OGÓLNE 

NAZWISKO I IMIĘ 
 

IMIONA RODZICÓW 
 

PESEL 
 

 

DATA URODZENIA 
 

MIEJSCE URODZENIA 
 

DOWÓD OSOBISTY – SERIA I NUMER 
 

NUMER URZEDU SKARBOWEGO I ADRES 
 

ADRES ZAMELDOWANIA( ulica, kod 

pocztowy, miasto) 

 

WOJEWÓDZTWO 
 

GMINA  
 

POWIAT 
 

ADRES ZAMIESZKANIA (ulica ,kod 

pocztowy, miasto) 

 

WOJEWÓDZTWO 
 

GMINA 
 

POWIAT 
 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

ADRES E-MAIL 
 

 

 

UKOŃCZOJE KURSY/ ZDOBYTE UPRAWNIENIA         TAK                NIE                                        NUMER 

ZAŚWIADCZENIE KWP    

SŁUŻBY INFORMACYJNE/PORZĄDKOWE 

PZPNINFORMACYJNA/PORZĄ 

   

KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA    

PIERWSZA POMOC    

STEWARDING (PZPN)    

INNE    

 

 

 

 
GDAŃSK, dn. ………………………………….. 

 
 

zdjęcie 

Jakim rodzajem pracy jest Pan/Pani zainteresowany/a? 

Imprezy masowe (mecze, koncerty, eventy)  

Obiekty stacjonarne  

 

 

 

Podpis składającego ankietę 

data podpis kandydata 



 

   

OŚWIADCZENIE O KARALNOŚCI 

Ja, niżej podpisany ........................................................................., oświadczam, że do dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia: 

 

1. Byłem / nie byłem*  

karany sądownie za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub nieumyślne, (w razie skazania proszę podać 

artykuł i paragraf ustawy, datę wydania wyroku, rodzaj i wysokość kary)       

 

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

2. Aktualnie toczy / nie toczy się*  

postępowanie (przygotowawcze lub sądowe) przeciwko mojej osobie. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Zleceniodawcę o 

którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, zaistniałej w trakcie trwania zlecenia. 

 

Stwierdzenie zatajenia lub pominięcia przeze mnie jakiejkolwiek okoliczności z  pkt. 1 i 2 uznane będzie za  

poważne naruszenie warunków wykonywania zlecenia i spowoduje rozwiązanie umowy w trybie 

natychmiastowym. 

                                  

                                                        

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH I ZUS 

 

1. 

□ Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej, Moje 

wynagrodzenie ze stosunku pracy  wynosi: 

□   co najmniej minimalne wynagrodzenie – kwota równa lub wyższa kwocie 3010 zł brutto, 

□   mniej niż minimalne wynagrodzenie – kwota niższa niż 3010 zł brutto. 

2. 

□ Jestem jednocześnie już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba 

wykonująca pracę nakładczą; umowę zlecenia lub agencyjną Moje wynagrodzenie z tego tytułu 

wynosi: 

□   co najmniej minimalne wynagrodzenie – kwota równa lub wyższa kwocie 3010 zł brutto, 

□   mniej niż minimalne wynagrodzenie – kwota niższa niż 3010 zł brutto. 

3. 
□ Jestem już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów niż w pkt 1 i 2 (np. 

działalność gospodarcza, KRUS)  

................................................................................................................................. (podać tytuł). 

4. □ Jestem emerytem lub rencistą - nr świadczenia ZUS 

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

5. □ Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat oraz posiadam 

ważną legitymację studencką (szkolną), której kopię dołączam do niniejszego oświadczenia 

6. □ Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana /ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty 

ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu. 

 

Oświadczam, że o wszystkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia poinformuję 

Zleceniodawcę na piśmie. 

Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia zobowiązuje się pokryć z własnych środków. 

 

 

 

  

data podpis kandydata 

data podpis kandydata 



 

   

 

Regulamin składania dokumentów w Agencji Ochrony Mienia „Taurus” Sp. z o.o. 

 

 

KWESTIONARIUSZ WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI – NIECZYTELNE KWESTIONARIUSZE NIE 

BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ BIURO AGENCJI. 

 

1. Za dzień złożenia dokumentów w biurze Agencji Ochrony Mienia „Taurus” Sp. z o.o. 

przyjmuje się dzień, dostarczenia do biura agencji wypełnionego i podpisanego 

kwestionariusza osobowego.  

2. Pracownik, który pragnie podjąć pracę jest zobowiązany złożyć w biurze agencji: 

a. Jedno zdjęcie 

b. Ksero dowodu osobistego 

c. Zaświadczenie: 

d. zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących w innej firmie) 

e. kontynuowaniu nauki  (dotyczy uczniów i studentów) 

f. KRS (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą) 

g. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z właściwej Komendy Wojewódzkiej 

Policji  

h. Zaświadczenie dla członka służ informacyjnych lub porządkowych, kierownika ds. bezpieczeństwa 

(dotyczy kandydatów składających aplikację na stanowisko PRACOWNIKA OCHRONY IMPREZ 

MASOWYCH) 

3. Brak ww. danych, niezbędnych podpisów i dokumentów dyskwalifikuje pracownika do 

podjęcia pracy. 

4. W takim przypadku A.O.M. „Taurus” Sp. z o.o. jest uprawniona do zniszczenia ankiety po 7 

dniach od daty złożenia jej w biurze agencji. 

5. Każdy pracownik jest zobowiązany aktualizować swoje dane w terminie 14 dni od daty 

zaistnienia ich zmiany. 

 

Zapoznałem się z powyższym regulaminem. 

data podpis 

 

 

 

 

Regulamin pobierania wynagrodzenia w Agencji Ochrony Mienia „Taurus” Sp. z o.o. 

 

1. Wynagrodzenie za przepracowany miesiąc jest płatne każdego 20 dnia następnego 

miesiąca. 

2. Wynagrodzenia należy odebrać w terminie 2 dni roboczych, od daty ustalonej za dzień 

pobrania wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie odbieramy w kasie biura przy ul. Płowce 1, 80-153 Gdańsk 

4. Nieodebrane wynagrodzenie w ciągu 2 wyznaczonych dni, zostanie przesunięte na następny 

cykl rozliczeniowy i płatne 20 dnia kolejnego miesiąca. 

 

Zapoznałem się z powyższym regulaminem. 

 

data podpis 

 

 

 



 

   

Klauzula informacyjna 
umowa o pracę/umowa zlecenia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

I. Administratorem Twoich danych osobowych będzie IZABELA WYSOCKA . Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby: ul. Płowce 1, 80-153  e-mailowo: biuro@taurusochrona.pl  lub telefonicznie 58 322 51 72 

II. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10  RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem 

umowy o pracę/umowy zlecenia* zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, kodeks cywilny oraz przepisami  szczególnymi w celu przeprowadzenia rekrutacji 

na pracownika służby informacyjnej/służby porządkowej. 

1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10  RODO w celu realizacji umowy o pracę/umowy 

zlecenia* zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, kodeks cywilny oraz przepisami  szczególnymi w celu przeprowadzenia rekrutacji na pracownika służby 

informacyjnej/służby porządkowej 

2) Twoje dane osobowe możemy ujawniać odbiorcom zajmującym się profilaktyką i medycyną pracy, szkoleniem i kształceniem pracowników 

administratora, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom kontrolującym administratora oraz innym podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publ iczne, gdy 

wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, 

które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich 

praw. 

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 

4) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i real izować  z 

Tobą umowy.   

6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie 

Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** - na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w związku z wykonywaną umowa o pracę/umową zlecenia*  

1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu wykorzystanie Twojego wizerunku w promowaniu działalności 

administratora. 

2) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie ,obowiązujących przepisów 

prawa. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 

przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Twoich 

danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.  

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane  do czasu cofniecie przez Ciebie zgody, nie dłużej niż 3 lata. 

4) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych.  

5) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  

6) W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody Twój wizerunek nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 

7) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie 

Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

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

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

         ( miejscowość)                    ( data )                 ( podpis kandydata  

 

 

  

Karta przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

       
 

Nazwisko i Imię:   

 

PESEL:   

       
Skala 5 punktowa 

  

Oczekiwania 

finansowe 

  
autoprezentacja   

 

miejsce pracy 

imprezy 

masowe obiekty 

kultura osobista   

 

Oczekiwana stawka     

komunikacja   

 

Proponowana stawka     

uwagi   

 

Ustalona stawka     

              
 


