
 
Work & Travel 2023       Formularz zgłoszeniowy    

                              Prosimy wypełniać drukowanymi literami wszystkie pola 
Nazwisko (jak w paszporcie) 
 

 
 

Imię/Imiona (jak w paszporcie)                                        
 

Data urodzenia (dz.m.r) 
              

Obywatelstwo 
      

Skype login Email (sprawdzany co najmniej 2x w tygodniu) 
      
 
 

Tel. komórkowy  
 
 

Czy masz konto na portalu społecznościowym? 
 

☐ Facebook                              ☐ VKontakte                              ☐ Instagram  
 

Czy przyznano Ci wcześniej wizę 
amerykańską? 
 

☐ Tak                                      ☐ Nie 
 
Rodzaj wizy                         Ile razy?       
 
Kiedy?       

Jeśli wydano Ci wizę J-1: 
 
Ile razy?      
 
Kiedy? 
 
Nazwa programu       
 
Sponsor       
 
Agencja w Polsce       
 

Czy masz rodzinę/znajomych w USA? 
 

☐ Tak                                            ☐ Nie 
         
Kto to jest dla Ciebie?   
                                                                   

Czy odmówiono Ci wcześniej wizy 
amerykańskiej? 
  

☐ Tak                                          ☐ Nie 
  
Rodzaj wizy                             Ile razy? 
 
Kiedy?       
 

Czy przebywałeś/aś nielegalnie w USA? 
 

☐ Tak                                                  ☐ Nie 
 
Jak długo?   
        
 

Czy pracowałeś/aś kiedykolwiek za granicą? 
 

☐ Tak                                ☐ Nie 
 
Kiedy i gdzie? 

Dlaczego chcesz wziąć udział w programie W&T? 
           

 
 
 

Znajomość jęz. angielskiego 
 

☐    podstawowa                     ☐    dobra     
 

☐    komunikatywna                ☐    bardzo dobra                      
 

Czy masz kartę Polaka? 
☐ tak    ☐ nie 
 
Czy masz kartę stałego pobytu? 
☐ tak   ☐ nie                         

 

Jaki jest Twój status pobytu w Polsce? 
 
☐ wiza ważna do ………. 
 
☐  karta tymczasowego pobytu ważna do ……… 
 

Czy jesteś studentem? 
 

☐ Tak                      ☐ Nie 

Szkoła / Uczelnia do której uczęszczasz 
 
Nazwa       
 
Wydział       
 
Kierunek       
 

Przewidywany termin obrony pracy licencjackiej 
/ magisterskiej 
 
      

Którego roku/semestru? 
 

Rok                 
 

Semestr          
 

Tryb nauczania: 
 

☐  dzienny            ☐  zaoczny       
 
 

☐  podyplomowy  ☐   inny (jaki?)   
 

Ile lat trwają studia? Data rozpoczęcia studiów w Polsce Czy jesteś na urlopie dziekańskim? 
 

☐ Tak                                                     ☐ Nie 
 

Wybór długości programu 
 

☐ 2 miesiące (+30 dni) 
 
☐ 3 miesiące (+30 dni) 
 
☐ 4 miesiące (+30 dni) 

Wybór wariantu programu  
 

☐ Self                                   ☐ Full – Special            
                                                                                                                                                        

☐ Full – Sponsor Placed CO          ☐ Full - Ocean Breeze          ☐ Full - Sponsor Placed        
Czy byłeś/aś karany/a sądownie? 
 

☐ Tak                                                                         ☐ Nie 
 

Planowany termin rozpoczęcia pracy 
 

☐  Maj    ☐  1-10.06    ☐  11-20.06   ☐  21-30.06    
☐  Lipiec 

Osoby, z którymi wyjeżdżasz 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Jak dowiedziałeś/aś się o naszej firmie? 
 

☐ stały klient  ☐ plakat   ☐ targi    ☐ Youtube   ☐ Facebook     ☐ Instagram    ☐ strona go2usa.pl 
 

                                                                                                                                           
☐ od znajomego (wpisz imię i nazwisko)                                      ☐ inaczej (jak?)           
                                                                             

 Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i najlepszą moją wiedzą. Wyrażam zgodę na przechowywanie 
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługi Konsultingowe w celach: realizacji procesu rekrutacji, marketingowych i statystycznych. 
Informujemy, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 883 z późn. zm.) przysługuje Państwu prawo 
wglądu i korekty swoich danych osobowych.                                                                                        

          Data                       wyślij na adres: formularz@go2usa.pl lub przynieś do biura    Podpis studenta 
 
 
 
………………………………….                                                                                                                                         ….................................... 



 
 

Obowiązek informacyjny - załącznik do Formularza zgłoszeniowego 
 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest biuro Go2USA z siedzibą w 
Łodzi przy ul Aleksandrowskiej 118/138, 91-224, adres e-mail: info@go2usa.pl 
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: 
• listownie na adres: ul Aleksandrowska 118/138, 91-224, Łódź 
• przez e-mail: info@go2usa.pl 
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 
• zawarcia i wykonania  podpisanej z Panią/Panem umowy, 
• archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów, 
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski, 
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 
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), 
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom 
ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
7) 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: 
• czasu obowiązywania umowy,  
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych, 
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania, 
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy 
Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
• przenoszenia swoich danych osobowych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź 
adres e-mailowy. 
10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
11)Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. 
 
 

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

                                                                                     podpis                                               data                                                                
  

 
 


