
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Waga (kg) i wzrost (cm):

Miejsce zamieszkania:

Numer telefonu:
E-Mail:

Zawód wyuczony:

Obecne stanowisko pracy:

Znajomość języka niemieckiego:

Gdzie uczył(a) się Pan/Pani języka
niemieckiego?

Czy posiada Pan/Pani prawo jazdy?

Doświadczenie w prowadzeniu samochodu w
latach:

Czy chętnie Pan/Pani gotuje?

Czy pali Pan/Pani papierosy?

Czy przyjmuje Pan/Pani leki?

Czy ma Pan/Pani alergię?

Czy pije Pan/Pani alkohol?

Czy pracował(a) Pan/Pani już w Niemczech?

Jak długo pracuje Pan/Pani w Niemczech?

Pana/Pani dotychczasowe doświadczenie w
opiece nad osobami starszymi (Choroby
podopiecznych, z którymi miał(a) Pan/Pani do
czynienia):

Hobby:



Kim może się Pan/Pani opiekować? Tak/Nie
Mężczyzna
Kobieta
Osoba leżąca
Osoba z demencją
Osoba na wózku inwalidzkim
Osoba chora psychicznie
Osoba z Alzheimerem
Osoba po udarze
Osoba z cukrzycą
Osoba z astmą
Osoba z nowotworem
Osoba z cewnikiem

Od kiedy może Pani zacząć pracę?

Na jak długo może Pani wyjechać do pracy? (minimum
2 miesiące)

Cechy charakteru

__________________________________________________________________________
Własnoręcznym podpisem potwierdzam,że zrozumiałam pytania zawarte w formularzu

i że wypełniłam go zgodnie z prawdą.
__________________________________________________________________________

………...................................... ……………..........................................
(Miejsce i data) Podpis ubiegającej się o pracę

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie (w
tym wizerunku ujawnionego na zdjęciach) przez Administratora: Beatę Fischer prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą Senes Cura sp. z o.o., ul. Centralna 31 lok. 1, 44-240 Żory, NIP: 6511736047.
Posiadam prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, zaprezentowania mojej osoby
Podopiecznym i ich rodzinom oraz zrealizowania procesu dopasowania Podopiecznego do Opiekuna.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z rezygnacją ze
współpracy z Senes Cura Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit 1 a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Dane nie będą przekazywane odbiorcom państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny dla procesu połączenia Opiekunki z Podopiecznym oraz po jego
zakończeniu w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

*zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do złożenia niniejszego formularza


