
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
KANDYDATA NA STEWARDA- KKS LECH POZNAŃ SA 

 
 

 
1. Imię (imiona) i nazwisko 
................................................................................................................. 
  
2. Imiona rodziców:    

ojciec ...............................................................  
       matka ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ZDJĘCIE* 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Data urodzenia  ,    
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. 
   Miejsce zamieszkania            ……………………………………………………………..      ……………………………………. 
                                                                                       (ulica)                                                                                     (nr domu, mieszkania) 
 
   ……………………            ……………………………………….. …… ……       ………………………. …………….. ..         ………………………………. 
               (kod)                                                ( miejscowość)                                                                (gmina)                                                 ( telefon) 
 
       
   Adres do korespondencji           ………………………………………………………........     …………………………………… 
                                                                                       (ulica)                                                                                     (nr domu, mieszkania) 
 
   ……………………            ……………………………………….. …… ……       ………………………. ………………           ……………………………….. 
               (kod)                                                ( miejscowość)                                                                (gmina)                                                  ( telefon) 
 
 
 
       
  Numer telefonu komórkowego* …………………………………    E-mail*………………………………………………. 
 
 
 
5. Wykształcenie  
.................................................................................................................................................................................... 
     
nazwa szkoły i rok ukończenia  .............................................................................................................................................................. 
 
zawód  ................................................................................ specjalność …………………………………………………………….... 
 
stopień naukowy ……………………..   tytuł zawodowy ……………………………. tytuł naukowy ............................................... 
 



 
6. Wykształcenie uzupełniające ………………………………………………………………………………………………………. 
 
kursy........................................................................................................................................................................................................ 
 
studia podyplomowe............................................................................................................................................................................... 
                                                                (podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

Okres Nazwa pracodawcy Stanowisko 

od do   

    

    

    

    

    

    

    

 
8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ……………….………………………………………………………… 
 
    ............................................................................................................................................................................................................ 
    
    ............................................................................................................................................................................................................ 
 
    ........................................................................................................................................................................................................... 
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy,, posiadane zaświadczenia zawodowe , licencje np. pracownika ochrony, 

odbyte kursy szkoleniowe) 
 
9. Doświadczenie w pracy podczas imprez masowych ( mecze, koncerty, festyny, zloty itp. ): 
 
   …………………………………………………………………........................................................................................................ 
 
    .................................................................................. ....................................................................................................................... 
 
    …………………………………....................................................................................................................................................... 
 
   .............................................................................................................................................................................................................. 
   

 
* - pole nieobowiązkowe  
 
Czy wyrażasz zgodę na udział w innych procesach rekrutacji, które będziemy prowadzić? [] TAK  [] NIE 
 
..................................................                                                                ................................................................... 
         (miejscowość i data)                                                                                     (podpis kandydata na stewarda) 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest KKS Lech Poznań SA z siedzibą w Poznaniu 
(60-320) przy ulicy Bułgarskiej 17, (dalej: my). 
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób: 



• listownie na adres: KKS Lech Poznań S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań; 
• przez e-mail: lech@lechpoznan.pl ; 
• formularz kontaktowy Biura Obsługi Kibica: https://bok.lechpoznan.pl ; 
• telefonicznie: +48 (61)8863000 . 

 
Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz kontaktować się w 
sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz 
oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz kontaktować się 
w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KKS Lech Poznań S.A., ul. 
Bułgarska 17, 60-320 Poznań 

• przez e-mail: inspektorodo@lechpoznan.pl ; 
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu ocenienia Twoich kwalifikacji do 
pracy na stanowisku, na które aplikujesz  
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie: 

• Przepisów prawa pracy określających dane, które możemy pozyskiwać od kandydata 
do pracy. 

Twojej zgody na przetwarzanie danych, których podanie nie jest obowiązkowe Okres 
przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji, chyba że 
wyraziłeś zgodę na inne rekrutacje, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak 
pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem. 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo dostępu do danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, kiedy 

posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
g. prawo do przenoszenia danych osobowych 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem 
ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Pamiętaj też, że: 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas 
Twoimi danymi osobowymi, co jednak nie wpłynie na okres przed jej wycofaniem. .  
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

mailto:lech@lechpoznan.pl
https://bok.lechpoznan.pl/
mailto:inspektorodo@lechpoznan.pl


zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
 


