ANKIETA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW
NA FRANCZYZOBIORCÓW | SYSTEM GOLDEN ROSE

Informacje osobowe
Imię

Nazwisko

Adres
zamieszkania
Telefon
kontaktowy

Adres e-mail

Stan cywilny

Doświadczenie
1. Z jakimi branżami jest związane Pana/Pani doświadczenie zawodowe?

2. Czy prowadził Pan/Pani własną firmę? Jeśli tak, proszę podać jak długo i w jakiej branży.

3. Czy obecnie prowadzi Pan/Pani własną firmę?
Jeśli tak, proszę podać w jakiej formie prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka
cywilna, spółka prawa handlowego np. spółka jawna, spółka z o. o.).

4. Czy ma Pan/Pani doświadczenie w zarządzaniu ludźmi?

5. Czy ma Pan/Pani doświadczenie związane ze sprzedażą B2C?
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Informacje finansowe
1. Jaką kwotę może Pan/Pani przeznaczyć na inwestycję we franczyzę?

2. Czy posiadane zasoby finansowe to środki własne czy pochodzące od podmiotów
zewnętrznych (kredyt, pożyczka, dofinansowanie ze środków publicznych)? W jakich
proporcjach?

3. Jakiej wielkości zarobków oczekuje Pan/Pani z prowadzonej przez siebie działalności?

Informacje biznesowe
1. W jakim mieście/dzielnicy/centrum handlowym chciałby Pan/Pani otworzyć stoisko Golden
Rose?

2. Proszę podać poniższe informacje o mieście/galerii handlowej, w której chciałby Pan/Pani
otworzyć stoisko Golden Rose:






 Liczba mieszkańców
podanego miasta;
 Inne galerie handlowe w okolicy;
 Obecność innych sklepów lub
stoisk z kosmetykami;
 Przeciętny czynsz powierzchni
handlowych;
 Natężenie ruchu w wybranej
galerii handlowej.
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3. Czy jest Pan/Pani gotów zaangażować się osobiście w zarządzenie stoiskiem?

4. Czy prowadzenie stoiska Golden Rose będzie Pana/Pani jedynym zajęciem?

5. Dlaczego chciałby Pan/Pani prowadzić stoisko Golden Rose?

6. Jakie osiągnięcie uważa Pan/Pani za swój życiowy sukces?

Franczyza
1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o ofercie franczyzowej Golden Rose?

2. Czy wie Pan/Pani z czym wiąże się współpraca oparta na franczyzie?

3. Czy prowadzi Pan/Pani rozmowy z innymi sieciami franczyzowym/agencyjnymi? Z jakiej
branży?
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Miejscowość i data

Podpis

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-232) przy ul. Lodowej 126A.
2. Wysyłając swoje CV wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie przez Golden Rose Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym kandydata na franczyzobiorcę systemu Golden Rose. Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe,
wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa cywilnego i handlowego.
3. Do przesłanych dokumentów należy obowiązkowo dodać jedną z wymienionych zgód:
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Golden Rose Sp. z o. o. moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Golden Rose Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
4. Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach rekrutacyjnych (zgodnie z art. 6 lit a i b RODO), a także dla potrzeb
prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 lit f. RODO). Za prawnie uzasadniony interes, należy rozumieć wszelkie działania
zmierzające do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Administrator na podstawie zgody, dla potrzeb obecnej rekrutacji będzie przetwarzać dane osobowe przez 3 miesiące, w przypadku zgody
na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacji będzie przetwarzać przez okres jednego roku, natomiast w przypadku prawnie
uzasadnionego interesu czas ten będzie wynosić 3 lata - od dnia przekazania danych.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Powyższe żądania
należy zgłaszać listownie na adres Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-232) przy ul. Lodowej 126A lub e-mailem na adres:
odo@goldenrose.pl
8. Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres:
odo@goldenrose.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
9. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

