KWESTIONARIUSZ DLA MENTORA
Dziękujemy za zainteresowanie Big Brothers Big Sisters of Poland (BBBSP). Proszę przesłać wypełniony
wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@bbbspoland.org.
Wszystkie wnioski będą równo traktowane bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, stan cywilny,
orientację seksualną, religię i narodowość.
Imię:
Nazwisko:
Telefon komórkowy:

Płeć:

E-mail:

Adres domowy:

Miasto:

Kod pocztowy:

Data urodzenia:

PESEL:

Obywatelstwo:

Zawód:

W jakich godzinach pan/pani pracuje?

Miejsce pracy:

Wykształcenie:

Czy jest pan/pani studentem?

Kierunek ukończonych studiów:

Na jakiej uczelni:

Tak

Nie

INFORMACJE O REFERENCJACH
Proszę podać informacje o osobach/organizacjach, które wystawiają panu/pani referencje:
1. Współmałżonek lub partner życiowy lub członek rodziny (jeśli nie mają państwo małżonka lub
partnera).
2. Aktualny lub były pracodawca lub współpracownik, który zna pana/panią co najmniej rok, lub ktoś z
pana/pani szkoły, jeśli jest pan/pani studentem.
3. Przyjaciel lub sąsiad znający pana/panią od co najmniej dwóch lat.
4. Organizacja w której pan/pani działał/a lub kolejna osoba.
Imię i nazwisko:
Telefon domowy/ do pracy:
Imię i nazwisko:
Telefon domowy/ do pracy:
Imię i nazwisko:
Telefon domowy/ do pracy:
Imię i nazwisko:
Telefon domowy/ do pracy:
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Relacja:
Telefon Komórkowy:

E-mail:

Relacja:
Telefon Komórkowy:

E-mail:

Relacja:
Telefon Komórkowy:

E-mail:

Relacja:
Telefon Komórkowy:

E-mail:

Skąd dowiedział/a się Pan/i o fundacji BBBSP?
______________________________________________________________________
Czy jest pan/pani zainteresowany/a dodatkową działalnością na rzecz BBBSP?
Tak

Nie

Czy jest pani/pan w stanie zobowiązać się do 12-miesięcznej współpracy bez wątpliwości?
Tak

Nie

Czy kiedykolwiek został/a pan/pani oskarżony/a, aresztowany/a, lub skazany/a za popełnienie
przestępstwa?
Tak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nie

Wyrażam zgodę na kontakt fundacji BBBSP z osobami/organizacjami, którą są wymienione w rubryce
dotyczącej referencji.
Wyrażam zgodę na dostarczenie zaświadczenia o niekaralności.
Rozumiem, że fundacja The Big Brothers Big Sisters of Poland (BBBSP) nie jest zobowiązana do znalezienia mi
podopiecznego, może w każdej chwili odrzucić mój wniosek lub zakończyć moje uczestnictwo w programie. Ze
względu na ochronę poufności uczestników programu BBBSP nie musi wyjaśniać przyczyn swojej decyzji.
W ramach procesów rekrutacyjnych, zobowiązuję się do uczestniczenia w wywiadzie z pracownikiem BBBSP
oraz do dostarczenia dodatkowych informacji na swój temat, jeśli będzie to konieczne.
Rozumiem, że informacje, których udzielam podczas procesu rekrutacji, będą traktowane jako poufne, chyba że
ujawnienie ich jest wymagane wedle przepisów prawa oraz związane z wyjątkami opisanymi poniżej.
Rozumiem, że przypadki przemocy wobec dzieci należy zgłaszać do właściwych organów.
Rozumiem, że niektóre istotne informacje o mnie będą omawiane z rodzicem/opiekunem dziecka (np. wszelkie
informacje istotne dla bezpieczeństwa dziecka oraz jego samopoczucia).
Jeśli którakolwiek z informacji podanych w tym wniosku lub podczas wywiadu ulegnie zmianie, zobowiązuję się
do poinformowania o tym fundacji BBBSP.
Zobowiązuje się do regularnego kontaktu z pracownikami fundacji BBBSP.

Rozumiem, że ten wniosek nie jest obietnicą BBBSP do znalezienia mi podopiecznego. Wszystkie informacje
udzielone przeze mnie BBBSP są zgodne ze stanem faktycznym. Rozumiem, że informacje zawarte w moim wniosku
będą weryfikowane przez BBBSP. Oświadczam, że nie pominąłem/pominęłam żadnej informacji, która mogłaby
mieć wpływ na rozpatrzenie mojego wniosku. Rozumiem, że jej pominięcie może być przyczyną natychmiastowego
odrzucenia mojego wniosku lub zwolnienia mnie z funkcji mentora.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez fundację Big Brothers Big Sisters of Poland z siedzibą w Warszawie (00132),
ul. Grzybowska 5 A (zwaną dalej „fundacją”),moich danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych,
podanych przeze mnie w kwestionariuszu dla mentora oraz w trakcie wywiadu poznawczego przeprowadzonego
przez przedstawiciela fundacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na funkcję mentora, w celach
związanych z moim uczestnictwem w programie prowadzonym przez fundację oraz w celu realizacji umowy o opiekę
mentorską (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182
z późn. zm). Ponadto, wyrażam zgodę na udostępnienie przez fundację moich danych osobowych, w tym danych
osobowych wrażliwych, podopiecznym oraz rodzicom/opiekunom podopiecznych, w związku z realizacją przez
fundację wskazanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych."

Podpis: __________________________________________ Data: __________
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Fundacja z siedziba w Warszawie ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, jako Administrator danych osobowych,
informuje Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest dobrowolne;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych;
• do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele fundacji, nadto dane mogą być
udostępniane przez Fundację podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
• obowiązujących przepisów;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o
• ochronie danych;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów Fundacji;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
• wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być przez Pana/ią egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej
na adres fundacji bądź e-maila; adresy powyżej;
• w przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych albo
wycofania zgody, może Pan/i stracić możliwość uczestniczenia w programie fundacji.
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