
 

 

 
KWESTIONARIUSZ NABORU  

DLA KANDYDATA/KANDYDATKI NA PRZEWODNIKA PO TRASACH TURYSTYCZNYCH W 
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  

 

1. Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Miejsce zamieszkania (miasto, województwo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Proszę podać swój status (emeryt, student, samozatrudnienie, etat itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Jakie  posiada Pan/i wykształcenie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Czy posiada Pan/i doświadczenie w pracy z dziećmi? Jeśli tak, to jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 



 

 

 

7. Czy posiada Pan/i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jeśli 

tak, to jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Jakie są Pana/i zainteresowania? Proszę jedno z nich omówić w kilku zdaniach. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Czy interesuje się Pan/i historią Górnego Śląska?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Jakie języki obce Pan/i zna biegle? Czy poziom znajomości języka pozwoliłby na płynne 

poprowadzenie wycieczki? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

11. Czy zna Pan/i i posługuje się Ślōnskŏ gŏdkom? 

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

 

12. Czy odpowiada Panu/i praca na umowę zlecenie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Ile dni w tygodniu i w jakich godzinach mógłby Pan/i pracować dla Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

 

14. Sztolnia Królowa Luiza to obiekt dedykowany rodzinom z dziećmi. Ok. 70 %wycieczek 

w Sztolni to wycieczki edukacyjne. Czy odpowiada Panu/i praca z dziećmi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu bierze udział w różnego rodzaju targach 

turystycznych, festiwalach itp. odbywających się poza obiektami Muzeum, na których 

wystawiane są stoiska promocyjne. Czy przyjmowałby/aby Pan/i zlecenia polegające 

na promowaniu instytucji w ramach takiego stoiska?  

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

16. Czy przyjmowałby/aby Pan/i  zlecenia ad hoc w razie takiej konieczności? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. W sporadycznych przypadkach zdarzają się sytuacje, w których turyści odwołują 

wycieczki. Przewodnik jest o tym powiadamiany z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym. Czy akceptuje Pan/i wspomniane zdarzenia losowe? 

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

 

Klauzula informacyjna dla osoby uczestniczącej w naborze na przewodnika po trasach 

turystycznych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)- zwanym w dalszej części „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych Muzeum Górnictwa Węglowego, z siedzibą w 

Zabrzu przy ul. Georgiusa Agricoli 2, tel. 32 630 30 91, e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl- 

zwany w dalszej części „Muzeum”. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@muzeumgornictwa.pl  

3. Państwa dane przetwarzane będą: 

a) W celu przeprowadzenia rekrutacji tzn. naboru na przewodnika, rozpatrywania 

kandydatur i wyboru kandydata na przewodnika na podstawie wyrażonej przez Państwa 

dobrowolnej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

b) Włączenia do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji  

4. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo 

do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu zawiadomią Państwo 

Administratora w formie pisemnej.  

5. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest konieczne do realizacji celów, do 

jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty 

kandydata złożonej w procesie rekrutacji.  
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6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat do daty zakończenia naboru 

(dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, 

sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski w tym 

zakresie przesyłane mogą być na adres nabory@muzeumgornictwa.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji 

pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby 

składającej wniosek.  

9. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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