Załącznik nr 5. Wzór wniosku o dopuszczeniu do egzaminu
.........................................................., dnia ..........................

Dane kandydata

Prezes
Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

imię i nazwisko

data i miejsce urodzenia

adres do korespondencji

telefon kontaktowy

Termin egzaminu:

e-mail

WNIOSEK
o przeprowadzenie egzaminu na przewodnika po Poznaniu rekomendowanego przez PLOT
Wnioskuję o zorganizowanie i dopuszczenie do egzaminu dla kandydatów na przewodników po Poznaniu przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez PLOT.
Dotyczy osób przystępujących ponownie do egzaminu

Ostatnio przystępowałam/em do egzaminu dnia...........................................z wynikiem pozytywnym zaliczyłem:
test / część ustna / część praktyczna piesza / część praktyczna autokarowa *
* niewłaściwe skreślić

OŚWIADCZENIE i ZGODY
1. Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dz. U. z 2019 r. poz. 238.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. W przypadku pozytywnie zdanego egzaminu, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie
internetowej PLOT w spisie rekomendowanych przewodników.

podpis

Warunki przystąpienia do egzaminu:
1. Przesłanie podpisanego wniosku w postaci skanu na adres: przewodnicy@plot.poznan.pl
2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej na rachunek operatora egzaminu:
nr konta: 63 1140 2004 0000 3302 3539 4026
z dopiskiem: Opłata za egzamin PLOT na przewodnika po Poznaniu imię nazwisko
Uwagi:
1. Egzamin zostanie przeprowadzony pod warunkiem złożenia wniosków i uiszczenie opłat przez co najmniej 10 osób.
2. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku braku możliwości organizacji egzaminu, opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
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Przetwarzanie danych osobowych

4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

W
momencie
złożenia
wniosku
dochodzi
do
zawarcia
umowy
pomiędzy
Państwem
a Administratorem. Umowa dotyczy udzielenia
rekomendacji dla przewodnika, o której mowa
w Regulaminie. Regulamin jest dostępny na stronie
www.przewodnicy.poznan.travel (Regulamin egzaminu
na rekomendowanego przewodnika PLOT).

a. Głównym odbiorcą mają być Państwa klienci, którzy
za
pomocą
ogólnodostępnego
Rejestru
rekomendowanych przewodników umieszczonego na
stronie internetowej PLOT mogą zweryfikować, czy
Państwo
posiadają
stosowną
Rekomendację
przewodnicką.
b. Osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy,
jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu
przystąpienia do egzaminu i uzyskania Rekomendacji ma
charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym.
W celu złożenia wniosku niezbędne jest przekazanie
następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data
i miejsce urodzenia, numer telefonu oraz adres e-mail, a
po pozytywnie zdanym egzaminie również zdjęcia
twarzy i deklaracji znajomości języków obcych.
1. Kto jest
osobowych?

administratorem

Państwa

5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:
a. przez 1 rok w przypadku osób, których wnioski
zostały odrzucone lub zdały tylko część egzaminu,
a dane osób, które otrzymają Identyfikator PLOT,
będą przetwarzane przez 6 lat (okres ważności
identyfikatora + 1 rok),

danych

b. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a tym samym rezygnacji z
udzielonej Rekomendacji.

Administratorem zebranych danych osobowych jest
Stowarzyszenie
Poznańska
Lokalna
Organizacja
Turystyczna (PLOT), zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000165637.

6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych
danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania
tych danych lub ich usunięcia.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa
danych
osobowych
należy
kontaktować
się
z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej.
Wszystkie prośby o aktualizację lub usunięcie danych
powinny być kierowane na adres mailowy:
przewodnicy@plot.poznan.pl.
3. W jakich celach i na
wykorzystujemy Państwa dane?

jakiej

7. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych?
Sprzeciw należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej
na adres przewodnicy@plot.poznan.pl. Wniosek musi
zawierać informację: jakie dane mają być
zmienione/skorygowane
lub
zawierać
prośbę
o usunięcie wszystkich danych.
W celu weryfikacji tożsamości składającego sprzeciw do
wniosku należy załączyć skan jednego z dokumentów
potwierdzających tożsamość:
- skan wydanego identyfikatora rekomendowanego
przewodnika
lub
- skan innego dokumentu z imieniem, nazwiskiem
i zdjęciem, które pozwoli zweryfikować tożsamość.
Dokument ten zostanie usunięty z pamięci komputera
Administratora natychmiast po dokonaniu weryfikacji
danych i w żadnym razie nie będzie przetwarzany
(kopiowany, przesyłany, udostępniany itd). Skan takiego
dokumentu może mieć zasłonięte/zamazane inne dane
niepotrzebne do weryfikacji tożsamości.

podstawie

a. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu
uzyskania
rekomendacji
PLOT
oraz
wydania
Identyfikatora
PLOT
dla
rekomendowanych
przewodników miejskich po Poznaniu, a także
umieszczenia danych w Rejestrze rekomendowanych
przewodników PLOT. Powyższe czynności wynikają
z Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych
jest
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), Art. 6, ust. 1, lit. a) oraz b).
b. Adresy mailowe mogą posłużyć PLOT do przesyłania
ważnych informacji dotyczących turystyki w Poznaniu,
w tym o planowanych szkoleniach, remontach,
utrudnieniach w ruchu oraz nowych atrakcjach
turystycznych.
c. Dane mogą być użyte w celu umożliwienia kontaktu
klienta zainteresowanego zwiedzaniem Poznania
z przewodnikiem.
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