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KWESTIONARIUSZ  KANDYDATA / AUDITORA*) 

(załącznik do wniosku) 

UWAGA!!!! - auditorzy ubiegający się o PONOWNE  WYDANIE CERTYFIKATU   
w kwestionariuszu podają dane, związane z trzyletnim 
okresem ważności certyfikatu  

______________________________________________________________________________________ 

Dane personalne: 
 

Prosimy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami (dane te posłużą do wystawienia certyfikatu) 
 

Nazwisko ..............................................................  Data urodzenia ................................................................... 

Imię ......................................................................   Miejsce urodzenia .............................................................. 
Telefon domowy  .................................................   Ulica, nr domu  ................................................................... 

Miejsce zamieszkania (kod, miejscowość)  ........................................................................................................ 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________ 
 

Wykształcenie zawodowe: wyższe....................................... średnie.............................................................. 

Uczelnia /szkoła ...................................................................... rok ukończenia................................................... 
Stopnie naukowe ................................................................................................................................................ 

Specjalność wyuczona......................................................................................................................................... 
Specjalność wykonywana.................................................................................................................................... 

Branża................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

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

______________________________________________________________________________________ 
 

Znajomość języków: słaba  dobra  bardzo dobra 

język..................................................................................................................................................................... 
język..................................................................................................................................................................... 
______________________________________________________________________________________ 
 

Szkolenia PCBC S.A.  obejmujące program merytoryczny dla auditorów ........................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

Inne szkolenia  .................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

Proszę o podanie tematyki szkole , uko czeniem których jest Pani/ Pan zainteresowana/y w ramach 
doskonalenia kwalifikacji auditora: 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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Skargi i reklamacje dotyczące działalności auditora (wypełnia osoba będąca auditorem): 

Liczba skarg i reklamacji w okresie ważności certyfikatu kompetencji auditora: ......................................  
Jeśli zanotowano skargi lub reklamacje proszę załączyć stosowną dokumentację. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Praktyka zawodowa: 
 
Łącznie ............. lat pracy zawodowej / .......................lat pracy zawodowej w laboratorium*)  ............. lat 
związanych z jakością/ ochroną środowiska/ BHP/ inne doświadczenia*) 
 
 
Okres /lata  Firma      Stanowisko /funkcja 
 

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

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

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

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

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

 
Wyrażam zgodę na wprowadzenie powyższych danych do systemu komputerowego  
Ośrodka Certyfikacji Personelu i /lub przekazanie ich do PCA*) z zachowaniem warunków przestrzegania 
przepisów ustawy o ochronie danych.  
 

Podanie danych jest dobrowolne. 
Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora 
danych Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 23A. 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z zastrzeżeniem uregulowań 
ww. ustawy na potrzeby związane z realizacją procesu certyfikacji, rozliczeń finansowych oraz  
w celu marketingu usług administratora danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu, poprawiania 
i żądanie zaprzestania przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 
 
Akceptuję powyższą informację:     TAK     NIE 
 
 

Oświadczam, iż do dnia dzisiejszego nie byłem karany w związku z pracą dotyczącą posiadanego 
certyfikatu - oświadczenie dotyczy tylko osób ubiegających się o ponowne wydanie*). 

 
Własnoręcznym podpisem poświadczam rzetelność wszystkich danych zawartych w niniejszym 
kwestionariuszu. 

 

 
  ...........................................   ............................................ 
        Miejscowość / data        podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 


