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Imię i nazwisko  

Adres koresp. 
(ulica, kod, 
miejscowość) 

 

Uczelnia  
Kierunek  
Rok studiów 

 

 

 

Zawód   

Telefon  

E-mail  

 

Przedmioty, 
których możesz 
uczyć  
(wstaw znak „X” w 
odpowiednich polach) 

Język polski  Informatyka  Nauczanie 
zintegrowane (klasy 1-
3) 

 
Język angielski  Matematyka  

Język niemiecki  Fizyka  Inny ………………  

Język rosyjski  Biologia  Inny ………………  

Język francuski  Logopedia    

Geografia  Zerówka    

 

Dzielnice, do 
których możesz 
dojeżdżać 
(wstaw znak „X” w 
odpowiednich polach) 

Wola  Praga Płd.  Wesoła

Targówek  Praga Płn.   Ursynów

Ochota  Białołęka  Mokotów

Śródmieście  Tarchomin  Łomianki

Gocław  Żoliborz

Bemowo  Ursus

Bielany

Czy w sytuacji zaostrzonych rygorów pandemicznych masz gotowośc prowadzić korepetycje online?

Czy biorac pod uwagę sytuacje pandemiczną (jesli nie zostana wprowadzone większe obostrzenia sanitarne)
masz gotowość prowadzić korepetycje stacjonarnie?

  Tak    Nie

  Tak     Nie

mailto:fundacja@pl.ey.com
http://www.ey.com/pl/fundacja


 

Fundacja EY  
Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa,  

Tel: 4822 557 7880  Fax: +4822 557 7001 

Email:  fundacja@pl.ey.com  
Website: www.ey.com/pl/fundacja  

 

 

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu „Klucz do jutra”. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe znajdujące się w formularzu. 
Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Fundację EY w jej działalności. 
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże może to uniemożliwić udział w projekcie „Klucz do 
jutra”. 
Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com 

Wysyłając niniejszy formularz rekrutacyjny wrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji Ernst & Young na 
przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszym formularzu w celu aktywnego udziału 
projektu „Klucz do jutra” zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na kontakt ze mną.
Obowiązek informacyjny.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ernst & Young (Fundacja EY) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo 
ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000164082.
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