Wniosek
zdjęcie

o przyjęcie na kurs dla kandydatów na przewodników miejskich
PTTK po Wrocławiu
organizowany przez Oddział Wrocławski PTTK

1. Imię i nazwisko,
Data i miejsce urodzenia,
województwo
2.
3. PESEL
Czy był(a) karany(a) sądownie?
4.

(za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w
związku z wykonywaniem funkcji przewodnika
turystycznego)

5. Adres zamieszkania,
6. Adres do korespondencji,

7.

Telefony kontaktowe
E-MAIL

8. Wykształcenie, zawód, specjalność

9.

Znajomość języków obcych
(udokumentowana)

10. Miejsce i rodzaj zatrudnienia

11. Nr legitymacji PTTK

12.

Posiadane uprawnienia kadry
PTTK

Zdobyte odznaki turystyki kwali13. fikowanej, dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie turystyki
.................................................................................
miejscowość, data
.................................................................................
podpis kandydata

Załączniki:
–
–
–

Odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego (wyższego)
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w kursie;
1 fotografia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego we Wrocławiu moich danych dotyczących stanu zdrowia, zawartych w
przedkładanych przeze mnie zaświadczeń lekarskich/kopiach badań, w celu udokumentowania
braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia przeze mnie w kursie i do wykonywania
zawodu przewodnika miejskiego (z uwagi na charakter tej zajęć/pracy, wymagający stanu zdrowia umożliwiającego wielogodzinne chodzenie po mieście w każdych warunkach pogodowych).
__________________________________
(data, podpis)

Informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez PTTK.:














Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz nr 11/12, 50-106 Wrocław, KRS:
0000045768, REGON: 931017860 (dalej „PTTK” lub „Administrator”).
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usług szkoleniowych - przeprowadzenia kursu na przewodników miejskich, organizacji egzaminu, nadania uprawnień przewodnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - weryfikacji spełniania przez kandydatów na przewodników przesłanek wskazanych w ustawie o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dane szczególnej kategorii (o stanie zdrowia)
przetwarzane są w celu weryfikacji, czy stan zdrowia kandydata na przewodnika umożliwia wzięcie udziału w
kursie i wykonywanie zawodu – na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane osobowe w
postaci wizerunku (zdjęcie) przetwarzane są w celu wydania legitymacji – identyfikatora przewodnika.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług szkoleniowych. Obowiązkowy zakres zbieranych danych wskazuje ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat + rok bieżący od momentu zakończenia szkolenia; dane
przetwarzane jedynie na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, nie dłużej niż przez 10 lat
+ rok bieżący od momentu zakończenia szkolenia; przez 20 lat przechowywane będzie zaświadczenie o ukończonym kursie.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą udostępniane na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w celu przeprowadzenia egzaminu oraz nadania uprawnień przewodnika.
Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20
RODO), a także do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługujące
uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:
biuro@pttk.wroclaw.pl. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu: Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną
sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:
biuro@pttk.wroclaw.pl.
--------------------------------------(data, podpis)

