Formularz zgłoszeniowy / Формуляр учасника / Формуляр участника

A. DANE OSOBY POLECAJĄCEJ
ДАНІ ОСОБИ, ЯКА РЕКОМЕНДУЄ ПРАЦІВНИКА
ДАННЫЕ ЛИЦА, КОТОРОЕ РЕКОМЕНДУЕТ РАБОТНИКА
a) Mój status / Статус:

□ Jestem zatrudniony przez Job Impulse Polska Sp. z o.o / Я працюю в Job Impulse Polska Sp. z o.o /
Я работаю в Job Impulse Polska Sp. z o.o

□ Nie jestem zatrudniony przez Job Impulse Polska Sp. z o.o. / Я не працюю в Job Impulse Polska
Sp. z o.o / Я не работаю в Job Impulse Polska Sp. z o.o

b) Imię i nazwisko / Ім'я та прізвище / Имя и фамилия: ………………………………………………………………………..
c) PESEL: …………………………………………………………………………………………………
d) Adres w Polsce / Адреса в Польщі / Адрес в Польше: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Telefon: ……………………………………………………………………………………………...
f)

E-mail:…………………………………………………………………………………………………

W przypadku cudzoziemców dodatkowo / У випадку іноземців додатково / В случае иностранцев
дополнительно:
g) Numer paszportu (jeżeli brak numeru PESEL) / Номер паспорта (якщо немає номера PESEL) /
Номер паспорта (если отсутствует номер PESEL): ……………………………………………………………………………
h) Adres IFT / Адреса IFT / Адрес IFT: ………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

Administratorem danych osobowych jest Job Impulse Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ptasiej 10.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu i jego późniejszego rozliczenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania.
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu
wzięcia udziału w niniejszym programie* / Адміністратором персональних даних є Job Impulse Polska sp. z o.o. з
зареєстрованим офісом у Познані, вул. Птася 10. Персональні дані обробляються, щоб належним чином
виконувати Програму та її подальший розрахунок відповідно до чинного законодавства. Кожен учасник має право
доступу та коректування даних. Дані не будуть передані іншим одержувачам даних. Надання даних є
добровільним, але необхідним для участь у цій програмі* / Администратором персональных данных является Job
Impulse Polska sp. z o.o. с зарегистрированным офисом в Познани, ул. Птася 10. Персональный данные
обрабатываются, чтобы должным образом выполнять Программу и дальнейшый расчет в соответствии с
действующим законодательством. Каждый участник имеет право доступа и корректировки данных. Данные не
будут переданы другим получателям данных. Предоставление данных является добровольным, но необходимо
для участие в этой программе*

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem programu i akceptuję jego warunki * / Я заявляю, що
ознайомився/лася з Регламентом програми та приймаю його умови* / Я заявляю, что ознакомлен/на с
Регламентом программы и принимаю его условия*

□ Oświadczam, że wobec osoby polecanej wykonałem obowiązek informacyjny, o którym mowa w §2 ust. 8
Regulaminu* / Я заявляю, що виконав інформаційний обов’язок відносно рекомендованої особи, зазначений у § 2
пункті 8 Регламенту* / Я заявляю, что выполнил информационную обязанность относительно рекомендованного
лица, указанную в § 2 пункте 8 Регламента*
*Pola obowiązkowe / Обов'язкові поля / Обязательные поля

Podpis / Підпис / Подпись …………………………………………………………………………………

B. DANE KONTAKTOWE OSOBY POLECONEJ
КОНТАКТНІ ДАНІ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ОСОБИ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО ЛИЦА
a) Imię i nazwisko / Ім'я та прізвище / Имя и фамилия: ………………………………………………………………………..
b) PESEL: …………………………………………………………………………………………………
c) Adres / Адреса / Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………..
d) Telefon: …………………………………………………………………………………………………
e) E-mail: …………………………………………………………………………………………………
W przypadku cudzoziemców dodatkowo / У випадку іноземців додатково / В случае иностранцев
дополнительно:
f)

Numer pasportu (jeżeli brak numeru PESEL) / Номер паспорта (якщо немає номера PESEL) / Номер
паспорта (если отсутствует номер PESEL): ........................................................................

g) Posiada wizę / Є віза / Есть виза:

□ TAK
□ NIE
h) Posiada kartę pobytu / Є карта побиту / Есть карта побыта:

□ TAK
□ NIE

□ Administratorem danych osobowych jest Job Impulse Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ptasiej 10. Dane
osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu i jego późniejszego rozliczenia zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Dane
nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu wzięcia
udziału w niniejszym programie* / Адміністратором персональних даних є Job Impulse Polska sp. z o.o. з
зареєстрованим офісом у Познані, вул. Птася 10. Персональні дані обробляються, щоб належним чином
виконувати Програму та її подальший розрахунок відповідно до чинного законодавства. Кожен учасник має право
доступу та коректування даних. Дані не будуть передані іншим одержувачам даних. Надання даних є
добровільним, але необхідним для участь у цій програмі* / Администратором персональных данных является Job
Impulse Polska sp. z o.o. с зарегистрированным офисом в Познани, ул. Птася 10. Персональный данные
обрабатываются, чтобы должным образом выполнять Программу и дальнейшый расчет в соответствии с
действующим законодательством. Каждый участник имеет право доступа и корректировки данных. Данные не
будут переданы другим получателям данных. Предоставление данных является добровольным, но необходимо
для участие в этой программе*

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem programu i akceptuję jego warunki * / Я заявляю, що
ознайомився/лася з Регламентом програми та приймаю його умови* / Я заявляю, что ознакомлен/на с
Регламентом программы и принимаю его условия*
*Pola obowiązkowe / Обов'язкові поля / Обязательные поля

Podpis/Підпис/Подпись …………………………………………………………………………………

