Załącznik nr.1: Kwestionariusz ofertowy
Dane pracodawcy:
Pełna nazwa firmy:
Adres:
NIP:

REGON:

Tel. kontaktowy: +48
Adres e-mail:
Osoba kontaktowa:

Dane ofertowe:
Stanowisko:
Ilość osób:
Termin rozpoczęcia pracy:
Okres pracy (od-do lub bezterminowo):
Miejsce wykonywania pracy (dokładny adres):

Zakres obowiązków/Opis stanowiska w umowie z pracownikiem:
Proszę dokładnie opisać zakres obowiązków oraz czynności, które będą wykonywane przez
pracownika:
1.
2.
3.

Poszukiwane kompetencje:
Wykształcenie:
Doświadczenie:
Preferowany wiek/płeć:
Język:

Warunki pracy:
Zatrudnienie (rodzaj umowy: umowa o pracę, zlecenie):
Godziny pracy od – do:

-

Możliwość nadgodzin (jeśli tak to ile):
Przewidywana ilość godzin pracy w miesiącu:
Dni pracy (np.: Pn-Sb):
Kwota wynagrodzenia (netto) za godzinę lub miesięcznie:
Sposób wypłaty wynagrodzenia (przelew, gotówka):
Możliwość otrzymania zaliczek (jeśli tak to w jakiej wysokości):

Zakwaterowanie:
Bezpłatne/Odpłatne (kwota

/miesiąc)

Rodzaj zabudowy: dom, mieszkanie, hostel, inne
Ilość osób w pokoju:

/pokój

Odległość do miejsca pracy z zakwaterowania:
Transport do miejsca pracy: Bezpłatny/Odpłatny (kwota

)

Inne udogodnienia (np.: obiady, odzież robocza, itp.):
1.
2.
3.
Dodatkowe opłaty obciążające pracownika (np.: badania sanepidu, bilet komunikacji miejskiej, itp.):
1.
2.

___________________________
Klient

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Worksy.pl Maciej Matyjas z
siedzibą w Zaborówek 28, 05-622 Belsk Duży, zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego;

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy.

……………………………………………
podpis

Klauzula zgody na przetwarzania danych osobowych

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych
Worksy.pl Maciej Matyjas z siedzibą w Zaborówek 28, 05-622 Belsk Duży, numer KRAZ
25460 w celu nawiązania współpracy.
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam że są one zgodne z prawdą.
3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

………………………………………..
podpis

