
 

                                                
Application Form 

Greenberg Family International Internship Program 

 

First name/Imię: ………………………………………….......  

Middle name/drugie imię: ……………………………………………………….. 

Last name/nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….. 

Date of Birth/data urodzin: ……………………………………………………………………………………………… 

Place of Birth/ miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………… 

Citizenship(s)/obywatelstwo/a: ……………………………………………………………………………………… 

Current Address/obecny adres:  …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Email address/adres mailowy: …………………………………………………………………………………………… 

Preferred intrernship period/preferowany okres stażu:……………………………………………………. 

eg. August 15th - November 15th/ np. 15 sierpień – 15 listopad 

I hereby declare that I grant my consent to the processing of my personal data 

contained in this application for the purposes necessary to carry out the operational 

processes of the POLIN Museum of the History of Polish Jews in accordance with 

the provisions of the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal 

of Laws of 2018, item 1000), the Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 



 

                                                
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 

data, and repealing Directive 95/46/EC. 

The POLIN Museum of the History of Polish Jews, with its registered office at 6 

Anielewicza St., Warsaw (00-157), shall be the Controller of your personal data. 

POLIN Museum appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by e-

mail at: iod@polin.pl, by telephone at: + 48 22 471 03 41. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu działalności Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z 

siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony 

Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@polin.pl, lub 

telefonicznie tel. 22 471 03 41.  

mailto:iod@polin.pl

