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Ankieta 
ZGŁOSZENIE DO TYTUŁU „KOBIETA W LOGISTYCE 2019”. 

Informacje o firmie zgłaszającej 

1. Nazwa firmy zgłaszającej:

2. Wielkość firmy (proszę zaznaczyć „x”):
a) małe przedsiębiorstwo:

b) średnie przedsiębiorstwo:

c) duże przedsiębiorstwo / korporacja:

2 Obszar wykonywanej działalności (proszę zaznaczyć „x”): 

a) dostawca usług TSL:

b) odbiorca usług TSL:

Informacje o Kandydatce: 

3. Imię i nazwisko kandydatki:

4. Zajmowane obecnie stanowisko:

5. Przebieg kariery zawodowej (opis chronologiczny, maks. 1000 znaków):

6. Osiągnięte sukcesy zawodowe / społeczne w roku 2019 (opis, maks. 1000 znaków)
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7. Działalność na rzecz rozwoju zawodowego kobiet (opis, maks. 1000 znaków)

8. Hobby / pasje (maks. 500 znaków):

9. Czemu zgłoszona kandydatka zasługuje na tytuł „Kobieta w Logistyce 2019”? (opis 
maks. do 500 znaków)

Oświadczenie zgłaszającego: 

Oświadczam, iż zapoznałam /-em się z Regulaminem konkursu wyróżnienia tytułem "Kobieta 

w Logistyce roku" i zgłoszona kandydatka do tytułu „Kobieta w Logistyce 2019”, została 

poinformowana o tym fakcie oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez Pracujwlogistyce.pl / PWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, ul. Kopernika 30, lok. 218, NIP 1132858370, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia konkursu „Kobieta w Logistyce 2019” zgodnie z RODO. 

……………………  …………………………………………………………… 
Data          Imię i Nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia 

Ankietę prosimy odesłać na adres: forum@kobietywlogistyce.pl, do 25 kwietnia 2020 r. 

Dziękuję za zgłoszenie, 

Beata Trochymiak 
redaktor naczelna Pracujwlogistyce.pl 
organizatorka Konkursu „Kobieta w Logistyce roku” 
organizatorka Forum Kobiet w Logistyce  

W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny: (048) 535 448 544. 
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