
 

 

 

 
KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY 

 

1. Nr ewidencyjny 
PESEL: 

 
 

2. Nazwisko: 
 

3. Imiona: 
 

4. Data i miejsce urodzenia: 
 

5. Płeć: 
 

6. Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: 
 
 

8. Seria i numer dowodu 

osobistego 

7. Nazwisko panieńskie (dla mężatek): 
 
 

9. Stan cywilny: 
 

 

10. W przypadku zmiany nazwiska, podać poprzednie: 
 

11. Obywatelstwo: 
 

12. Adres mailowy:   

13. Miejsce zameldowania (adres, nr telefonu): 
 
 

14. Miejsce stałego pobytu (adres, nr telefonu): 
 
 

15. Data ukończenia studiów wyższych, nazwa uczelni, stopień naukowy, tytuł naukowy: 
 
 

16. Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne: 
 
 

17. Ocena na dyplomie: 

18. Studia podyplomowe, staże naukowe, kursy specjalistyczne: 
 
 
 

19. Znajomość języków obcych 
(biegła): 

 
 

20. Przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką/radcowską/notarialną 

po raz pierwszy/po raz kolejny (który)…..……. 
 

 
21. Odbyta aplikacja prawnicza  ........................................w okresie od .............................do ………………… 

zdany egzamin .....................................................................  z wynikiem ................................................ 
 

21. Zawód wykonywany: 
 

22. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej (wskazać wszystkie miejsca pracy i stanowiska od początku 
pracy zawodowej do chwili obecnej): 

Okres (od – do) Nazwa i miejsce zakładu pracy Stanowisko 

   

   

   

   

   

   

23. Dodatkowe zatrudnienie (zajęcie): 
 
 

Miejsce 
na  

fotografię 



24. Karalność (czy był karany, za co, kiedy, na jaką karę i przez jaki sąd): 

a) sądowa: 

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

b) dyscyplinarna: 

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

c) czy było prowadzone przeciwko niemu postępowanie karno-sądowe: 

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

25. Powszechny obowiązek obrony: 

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony 

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

b) stopień wojskowy 

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

c) przynależność ewidencyjna do WKU 

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

d) przydział mobilizacyjny do Sił Zbrojnych RP 

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

 

 

.................................................. dnia .................................................  Stwierdzam własnoręcznym podpisem 

            prawdziwość powyższych danych 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA 

 
Na podst. art. 13 ust.1 i 2 zarządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 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), Minister sprawiedliwości, jako administrator danych osobowych, 
uprzejmie informuje, co następuje: 

1. Przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku postępowania zawiązanego z przeprowadzeniem egzaminu 
wstępnego na aplikację jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do 

wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.  

2. W Ministerstwie Sprawiedliwości powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych: 
Osoba do kontaktu: 
Inspektor Ochrony Danych: 
Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 
Adres e-mail: iod@ms.gov.pl 

3. Dane osobowe udostępnione w toku postępowania związanego z powołaniem komisji egzaminacyjnych do spraw 
aplikacji adwokackiej, co do zasady nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, a odbiorcami tych 

danych będą wyłącznie podmioty włączone z mocy prawa w proces przygotowania i przeprowadzenia egzaminu 
wstępnego na aplikację adwokacką, tj.: 
- członkowie właściwej komisji egzaminacyjnej, w ramach wzajemnej współpracy, 
- właściwe okręgowe rady adwokackie, w ramach zapewnienia obsługi administracyjnej i technicznej działalności 

komisji egzaminacyjnych, 
- przedstawiciele firmy zapewniającej wydrukowanie i doręczenie materiałów egzaminacyjnych, w zakresie imienia 
i nazwiska oraz numeru telefonu komórkowego w stosunku do osób upoważnionych do odbioru przesyłki. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie 

z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
5.  W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre dane osobowe 

są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe udostępnione w toku postępowania odwoławczego w 
sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego nie będą podlegały profilowaniu. 

6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.  

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
  

mailto:iod@ms.gov.pl

