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Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

Ankieta zgłoszeniowa Banku Ofert Pracy dla firm poszukujących  
uczniów i pracowników 

 

prosimy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
*W wybraną odpowiedź prosimy wstawić X  

 

Imię i nazwisko:  

Nazwa firmy:  

Adres:  

tel./e-mail   

Nazwa organizacji zrzeszającej:  
  

Poszukiwany:  *uczeń   
 

 *pracownik   

w zawodzie:  
  

wymagania / oczekiwania: 
 

 
 

 
Oferta ważna do:  
 

Jestem zainteresowana/y umieszczeniem mojej oferty na stronie www Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.    
Umieszczenie ofert na serwerze jest bezpłatne 

*tak  *nie   
 

 

   

Miejscowość, data  Pieczątka i podpis właściciela firmy 
 

 

Wypełnia WIR 

   
Data wpływu  Nr oferty 
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Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, NIP 777-00-04-888 jako 

administrator danych osobowych, informuje, iż: 
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia ogłoszenia w Banku 

Ofert Pracy WIR,  

- dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a także zgodnie  
z innymi /powiązanymi przepisami prawa, 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a w szczególności możliwość ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, 
- dane mogą być udostępniane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO) - zgodnie  

z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi 

do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej  

w Poznaniu drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu  
zgłoszeniowym adres e-mail informacji dotyczących działań edukacyjnych  

i promocyjnych prowadzonych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu  
w rozumieniu ustawy o świadczeniu  usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 

2002 r. (Dz.U.2017 poz. 1219),( nie wyrażenie zgody jest równoznaczne z nie 
umieszczeniem oferty na stronie internetowej WIR). 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w powyższym zgłoszeniu przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu,  

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań w celu zamieszczenia ogłoszenia w Banku 
Ofert Pracy Wielkopolskiej.  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wielkopolską 
Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w celu przekazywania informacji na temat działań 
edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Wielkopolską Izbę 
Rzemieślniczą w Poznaniu oraz podmioty trzecie, z którymi WIR współpracuje 

bezpośrednio lub pośrednio w związku z prowadzoną działalnością w oparciu  
o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy 
administratora lub podmiotów trzecich (art.6 ust.1 lit. a, f RODO). 

 

 zaznaczyć właściwe 
 
 

……………………………..                                                                 …………………………………. 
data                                                                                                         podpis 

 

NIE TAK 

TAK NIE 

TAK NIE 


