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Ankieta dla osoby chętnej pełnić funkcję osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 

 

IMIĘ I NAZWISKO:....................................................................................................................  

WIEK:........................................................................................................................................... 

WYKSZTAŁCENIE: .................................................................................................................. 

ZAINTERESOWANIA: ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

ZNAJOMOŚĆ I STOPIEŃ JĘZYKÓW (migowy, angielski, niemiecki, inne) 

……............................................................................................................................................... 

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG PRACY Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ (miejsce 

pracy i formy wsparcia)………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

1. Jakiego wsparcia w obszarze życia codziennego mogłaby Pani/ mógłby Pan udzielić? (Proszę 

zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) 

• pomoc przy realizacji obowiązków domowych 

• pomoc przy robieniu zakupów 

• inne (jakie?) .................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Jakiego wsparcia w obszarze życia społecznego mogłaby Pani / mógłby Pan udzielić? 

(Proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi): 

• wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych np. na poczcie, banku  

• pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną 

miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby 

zdrowia, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia, kulturalne / 

rozrywkowe / społeczne / sportowe, itp.) 

• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych  

• pomoc w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami - pomoc 

w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, 

galerie sztuki, wystawy itp.) 
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3. Posiadane cechy charakteru i kompetencje (Proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi) 

• wrażliwość  

• empatia  

• cierpliwość  

• koleżeńskość 

• otwartość i komunikatywność  

• odpowiedzialność  

• punktualność  

• cierpliwość  

 

4. Dyspozycyjność i możliwy czas pracy (Proszę wypełnić wszystkie dni tygodnia) 

 

 

Dni tygodnia od godziny do godziny 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

sobota   

niedziela   

 

 

 

________________________________ 

Podpis 
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE [zwanym dalej RODO] informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Niemodlinie, mający siedzibę: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin, e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl., tel./fax: 774607945.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ma wyznaczonego inspektora ochrony 

danych, z którym kontakt jest możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym 

przetwarzaniem, telefonicznie pod nr tel.: (+48)509027990 lub elektronicznie  

na adres email: biuro@kancelaria-odo.pl, w godzinach od 800 do 1700 każdego dnia  

z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

3. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z zawarciem z Panią/Panem umowy będą 

przetwarzane w celach: 

- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z zawarciem i realizacją umowy.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. 

6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały jedynie podmioty ściśle współpracujące  

z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych,  

tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi 

technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty  

i instytucje których dostep do danych możliwy jest w opaciu  

o obowiązujące przepisy prawa.   

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Przysługuje Pani/u: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
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c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych  

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim 

dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

- czas obowiązywania umowy, 

- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny 
czas, 

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających  

z zawartej umowy. 

 

 

 

 

________________________________ 

Podpis 

 

 

 


