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Informacje ogólne 

Doświadczenie 
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Doświadczenie w opiece

Łącznie w latach

Ile zleceń w Niemczech

Krótki opis poprzednich zleceń

Dzieci tak ☐ nie ☐

Palenie tak ☐ nie ☐

Prawo jazdy tak ☐ nie ☐

Choroby, alergie tak ☐ nie ☐

Jeśli tak, to jakie?

Waga, wzrost kg m
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Dane osobowe

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Ulica i numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer telefonu kom.

Numer telefonu stac.

Adres e-mail

Narodowość

PESEL

Stan cywilny

Zawód wyuczony
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Podczas mojej pracy miałam/-em już styczność z następującymi jednostkami: 

Posiadam doświadczenie w wykonywaniu następujących czynności: 

Alergia ☐ Problemy w 
poruszaniu ☐ Problemy ze 

wzrokiem/słuchem ☐ Alzheimer ☐

Cukrzyca ☐ Transfer ☐ Parkinson ☐ Zaburzenia snu ☐

Białaczka ☐ Pacjent po wylewie ☐ Depresja ☐ Choroby ukł. 
krążenia ☐

Artroza ☐ Nadciśnienie ☐ Choroby 
psychiczne ☐ Stomia ☐

Osteoporoza ☐ Paraliż ☐ Biegunka ☐ Cewnik ☐

Reumatyzm ☐ Padaczka ☐ Zaparcia ☐ Osłabienie starcze ☐

Zachwiania 
równowagi ☐ MS/ALS ☐ Pacjent leżący ☐ Inne choroby 

układowe ☐

PEG Sonda ☐ Choroby płuc ☐ Pacjent na wózku 
inwalidzkim ☐ Nietrzymanie 

moczu ☐

Nowotwór ☐ Astma ☐ Demencja ☐ ☐

Zmiana pieluch ☐ Zmiana pozycji w łóżku ☐ Prowadzenie gospodarstwa 
domowego ☐

Pomoc przy 
cewniku/stomii ☐ Gimnastyka z 

podopiecznym ☐ Przygotowywanie posiłków ☐

Pomoc w toalecie ☐ Ubieranie ☐ ☐

Dbanie o higienę ☐ Opieka w nocy ☐ ☐

Wykonywanie 
toalety i higieny w 

łóżku
☐ Podawanie lekarstw ☐ ☐

Transfer łóżko-
wózek ☐ Mierzenie temperatury ☐ ☐

Transfer łóżko-
krzesło ☐ Mierzenie ciśnienia ☐ ☐

Pomoc w 
poruszaniu ☐ Wezwanie lekarza lub 

pogotowia ☐ ☐

Pomoc na spacerze ☐ Pierwsza pomoc ☐ ☐
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Moje zalety 

Zainteresowania 

Znajomość języka niemieckiego 

Moje oczekiwania 

W załączniku przesyłam 
☐ Certyfikaty językowe


☐ CV / życiorys


☐ Zdjęcie * nieobowiązkowe

Niniejszym podpisem potwierdzam prawdziwość powyższych informacji i akceptuję warunki RODO ze strony 4.
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Gotowa/-y przyjąć 
zlecenie od

Maksymalna długość 
pobytu

Preferuję

Chętnie zaopiekuję się ☐ kobietą   ☐ mężczyzną   ☐ małżeństwem lub dwiema osobami

Nie preferuję

Wynagrodzenie EUR

słaba Znam wyłącznie podstawowe zwroty, komunikacja sprawia mi problemy. ☐

komunikatywna Potrafię porozumieć sie bez większych problemów stosując proste zwroty 
językowe, często jednak gramatycznie niepoprawne. ☐

dobra Posługuję sie językiem bez większych problemów, znam podstawowe zasady 
gramatyczne. ☐

bardzo dobra Potrafię budować złożone, w większości poprawne gramatycznie zdania jak i 
wypowiadać się na większość tematów. ☐

 Podpis osoby aplikującejMiejscowość, data
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KLAUZULA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy 
zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych („RODO”): 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grażyna Sztych prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SeniorHelp24 z 
siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 6/1, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121085091, REGON: 385895429. Kontakt e-mail: info@senior-
help24.pl. 

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
a) Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w 
zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, do momentu zakończenia 
rekrutacji,

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych 
danych w ofercie przez kandydata do pracy, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego. Po tym czasie administrator usunie dane nawet mimo braku wycofania zgody. 

• art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w 
zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (w tym np. danych o stanie zdrowia) 
określonych w art. 9 ust. 1 RODO, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego. Po tym czasie administrator usunie dane nawet mimo braku wycofania zgody. 

b) Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na 
podstawie wyrażonej zgody), do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym 
czasie administrator usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora, 
b) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora. 
c) Podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne). 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 
1)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
2)  żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
3)  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
4)  przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na  
podstawie zgody) 
5)  wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora, listownie lub 
elektronicznie na adres e-mail: info@senior-help24.pl

PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 
21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA 
Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych 
danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.
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