Formularz zgłoszeniowy
na Konsultanta
Programu Odchudzania Cambridge
Dlaczego warto zostać Konsultantem Programu Odchudzania Cambridge?
Bycie Konsultantem Cambridge wiąże się z wieloma korzyściami takimi jak: elastyczne godziny pracy,
niezależność, małe koszty początkowe, zarobki zależące od własnego zaangażowania oraz, albo, przede
wszystkim możliwość pomagania ludziom w zmianie ich jakości życia i uzyskania wymarzonej sylwetki na długie
lata.
Jak zostać Konsultantem?
Jeśli jesteś zainteresowany karierą Konsultanta Cambridge, musisz spełnić poniższe wymagania:






Interesować się zagadnieniami w zakresie ogólnie pojętej dietetyki i żywienia człowieka
Prowadzić działalność gospodarczą;
Odbyć szkolenie wstępne i pomyślnie przejść test kwalifikacyjny;
Być komunikatywny i posiadać łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
Posiadać umiejętność motywowania innych.

Jeżeli chcesz dołączyć do grona Konsultantów Cambridge, czytelnie wypełnij poniższy formularz i wyślij na adres:
konsultant@dieta-cambridge.pl lub pocztą na: Hol-Trade sp. z o.o., ul. Belgradzka 4, 02-793 Warszawa

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..……...
Aktualne BMI: ….……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………………………………..…….
Zawód wykonywany: ……………………………………………………………………………………………………..………

Konsultacje będę przeprowadzał w:
w swoim domu

w lokalu usługowym

w domu klienta

Czy kiedykolwiek stosowałeś/-aś Program i produkty Programu Odchudzania Cambridge?
TAK

NIE

Chcę zostać Konsultantem Programu Odchudzania Cambridge, ponieważ…
interesuję się szeroko pojętym tematem dbania o zdrowie i wygląd zewnętrzny;
zachęciło mnie do tego odchudzanie się z Programem Odchudzania Cambridge;
poszukuję pracy, która daje dużo swobody;
chciał(a)bym zwiększyć moje dotychczasowe dochody;
inne: …………………………………………………………………………………………………………………..…… .
Oświadczenie
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie fałszywych danych może spowodować odrzucenie kandydatury
lub rozwiązanie umowy po przejściu procesu kwalifikacyjnego.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu komunikowania się z Państwem drogą telefoniczną
(w tym sms) oraz mailową, niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody zgodnie z poniższą treścią:
Mogą Państwo wybrać poniższe klauzule zgody w zależności od formy kontaktu:
1. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
Konsultant Diety Cambridge przez Hol-Trade Sp. z o.o..
……………………………

………………………………………….

Data

Czytelny podpis

2. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH
REKRUTACJACH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów
rekrutacji przez (Nazwa administratora danych).
……………………………

………………………………………….

Data

Czytelny podpis

--Wiem, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażanie i może
odbyć się m. in. poprzez złożenie takiego oświadczenia na adres info@dieta-cambridge.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.”
Klauzule informacyjne przy pobieraniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hol-Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-793, ul.
Belgradzka 4.
2) Hol-Trade sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych. W celu kontaktu prosimy o mail na adres:
iod11@rodosecurity.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na podstawie ogólnego
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rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Hol-Trade Sp. z o.o.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do
czasu wycofania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO ( a od momentu powołania nowego organu nadzorczego do
Prezesa UODO ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do rekrutacji i przyszłych
rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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