KWESTIONAIUSZ OSOBOWY
Imię:

Nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Telefon

e-mail:

Aktualny paszport

TAK / NIE

Adres zameldowania (ulica, miasto, kod pocztowy):
Adres zamieszkania (pod który można wysyłać koresp.):
Wykształcenie
Proszę zaznaczyć właściwe (niezbędne przy sporządzaniu umów, podatku, składek ZUS itp.)

Jestem studentem (rodz. studiów: dzienne /zaoczne, rok ukończenia studiów):
Jestem studentem i pracuję (rodz. umowy, wymiar czasu pracy):
Jestem zatrudniony na umowę o pracę (rodz. umowy, wymiar czasu pracy):
Nazwa i adres zakładu pracy:
Prowadzę własną działalność gospodarczą: TAK / NIE

(niewłaściwe skreślić)

Wystawiam rachunek/fakturę VAT

(niewłaściwe skreślić)

Jestem osobą bezrobotną (pobierającą lub niepobierającą zasiłek):
Rozmiar koszulki
(proszę zaznaczyć)

PESEL:

S

M

L

XL

XXL

Urząd Skarbowy, do którego należysz
(numer, nazwa, dokładny adres):
Nr konta:
Staż pracy jako wychowawca/kierownik? W jakim biurze?

UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE
Rodzaj

Uprawnienia
nr zaświadczenia

Kurs kierownika
Kurs wychowawcy
Nauczyciel (czynny)
Ratownik WOPR
Młodszy Ratownik
Ratownik pomocy przedmedycznej
Pilot
Instruktor narciarstwa
Pomocnik instruktora narciarstwa
Instruktor snowboardu
Pomocnik instruktora narciarstwa
Instruktor pływania
Instruktor harcerstwa
Instruktor tańca
Instruktor ratownik WOPR
Instruktor piłki nożnej
Instruktor piłki koszykowej
Instruktor fitnes
Instruktor tenisa ziemnego
Doświadczenie w survivalu

Dodatkowe
umiejętności
Muzyczne
Wokalne
Sportowe
Taneczne
Plastyczne
Muzyczne
Modowe
Kulinarne
Gry fabularne
Gry terenowe
Zabawy animacyjne

Inne. Jakie?

Znajomość języków obcych /w jakim stopniu, certyfikaty/:
□ J.ANGIELSKI
□ WŁOSKI
□ J.NIEMIECKI
□ ROSYJSKI
□ INNE

□ HISZPAŃSKI
□ BUŁGARSKI

Najbardziej lubię pracować z dziećmi/młodzieżą (zaznacz proszę „X”):
7-12 lat
10-17 lat
12-17 lat
Dyspozycyjność
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
OD………….DO……………… OD………….DO…………….. OD………….DO……………

WRZESIEŃ
OD………….DO……………

Zaznaczyć X właściwe

MOJE ZAINTERESOWANIA:

PRZEDMIOTY JAKIE MOŻE PAN/I ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KOLONIE/OBÓZ (INSTRUMENTY MUZYCZNE, APARAT, KAMERA, LAPTOP, CHUSTA, I INNE.)

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW/WYKONAWCÓW
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z nawiązaną współpracą jest Biuro Turystyki Młodzieżowej „Juventur”
Marzec Regina, Skura Krystyna Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Sokolej 3b. Kontakt ze Spółką w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pisząc na adres: ado@juventur.travel.pl,
lub adres siedziby tj. ul. Sokola 3b, 39-400 Tarnobrzeg. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji
łączącej nas umowy cywilno-prawnej, wypełnienia obowiązków, zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, obowiązków podatkowych
i księgowo- sprawozdawczych oraz na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, gdy przetwarzanie będzie niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonywania czynności objętych umową oraz obowiązków
pracodawcy związanych z wypłatą wynagrodzenia za wykonane czynności/dzieło. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia
lub wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji łączącej nas umowy. Po upływie
powyższego okresu Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez
BTM Juventur prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia
przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane osobowe możemy przekazywać
podmiotom odpowiadającym za konkretne etapy imprezy turystycznej, tj.: przewoźnikom (liniom lotniczym lub autokarowym),
hotelom, rezydentom, firmom ubezpieczeniowym, a także podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom
świadczącym usługi IT, w tym hostingu. W przypadkach wyjazdów zagranicznych możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach gwarantujemy podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uznają Państwa,
że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w zakładzie pracy:
.................................................................................................................................................................................................
/nazwa, adres/
na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło* z wynagrodzeniem równym, bądź wyższym od minimalnego
ustalonym na rok 2020, tj.: kwoty 2.600,00 zł brutto w trakcie trwania umowy zlecenie/umowy o dzieło* z BTM JUVENTUR Sp.
J. w Tarnobrzegu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania BTM
JUVENTUR Sp. J. w Tarnobrzegu oraz przedłożenia stosownych dokumentów wynikających z zaistniałej zmiany.

Miejscowość ............................... Data .....................Podpis............................................

UWAGA!!! Ankieta będzie rozpatrywana tylko w przypadku dołączenia:
kserokopii ukończenia kursu wychowawców lub kierownika
w przypadku nauczyciela – zaświadczenie ze szkoły o czynnym wykonywaniu zawodu
do podpisania umowy niezbędne są oryginały w/w dokumentów do wglądu, książeczka zdrowia z ważnym
zaświadczeniem lekarskim, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o zatrudnieniu (druk dostępny w biurze).

