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Dane podstawowe
Nazwisko
Imię

Drugie imię

Nazwisko poprzednie
(jeśli dotyczy)

FOTOGRAFIA

Imię ojca

Imię matki

PESEL

e-mail

Data
urodzenia
Telefon
stacjonarny

Miejsce
urodzenia
Telefon
komórkowy

Adres stałego zamieszkania
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Dane o wykształceniu
nazwa ukończonej
szkoły wyższej

Uzyskany
tytuł/stopień
Kierunek
Rok
ukończenia

Miejscowość

Nr dyplomu
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Data wystawienia
dyplomu

Ukończone studia, studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Nazwa szkoły wyższej,
Instytucji szkoleniowej

Kierunek studiów, nazwa szkolenia

od

do

Dane o obecnym miejscu zatrudnienia
Nazwa
Pracodawcy
Ulica

Nr lokalu

Miejscowość

Kod
pocztowy

Telefon
firmy/fax
e-mail firmy

Doświadczenie zawodowe (przebieg kariery zawodowej).
Nazwa firmy

Okres
zatrudnienia
od
do

Stanowisko

Znajomość języków obcych
Język obcy
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Bardzo dobra

Stopień znajomości
Dobra

Bierna

Certyfikat językowy
(zdany egzamin, poziom)

Posługiwanie sie arkuszem kalkulacyjnym (np. Excel)
Rodzaj
poznanego
oprogramowania

Stopień znajomości
Bardzo dobra

Dostateczna

Nie znam

Certyfikat (zdany
egzamin, doświadczenie)

Doświadczenie w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym. Uzasadnienie.

Udowodniony odpowiedni poziom przygotowania w zakresie rozliczeń finansowych
oraz mikroekonomii
Kurs, szkolenie, inne doświadczenie
zawodowe

Okres
zdobywania doświadczenia
od

do

Certyfikaty,
zaświadczenia,
świadectwa

Doświadczenie w zakresie posługiwania się rozliczeniami finansowymi, znajomość mikroekonomii. Uzasadnienie.

Zainteresowania
Krótka charakterystyka.

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (dalej zwana WSTiE) oraz Uniwersytet Antioch (dalej zwana
AU).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu dydaktycznego w celach rekrutacyjnych, monitoringu karier zawodowych
absolwentów oraz w celach marketingowych i reklamowych. Dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6
ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania w obszarze szkolnictwa
wyższego i wynikające z przepisów prawa.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów niezbędnych do realizacji umowy środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - WSTiE i AU w celach
marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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□

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSTiE i AU informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

□ Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni ze strony WSTiE i AU, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu)
przez administratora danych osobowych w celach związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów w dowolnym czasie,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Data

Podpis
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