Podanie o przyjęcie
na kwalifikacyjny kurs zawodowy
Dyrektor
Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka
w Wojewodzinie
Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotowujący do zdawania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji (zaznaczyć odpowiednią):
A.35 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
T.06 – sporządzanie potraw i napojów
B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.30 – sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
A.18 – prowadzenie sprzedaży

DANE KANDYDATA:
1. DANE OSOBOWE:

PESEL
PIERWSZE IMIĘ

DRUGIE IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO RODOWE

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA

DD/MM/RRRR

MIEJSCE URODZENIA

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

3. IMIONA RODZICÓW

IMIĘ OJCA

IMIĘ MATKI

4. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA

NR DOM.*
NR DOM.

NR MIESZ.

WOJEWÓDZTWO

KOD

POCZTA

5. DANE KONTAKTOWE
0

0
TEL. STACJONARNY

TEL. KOMÓRKOWY

E-MAIL

6. ADRES TYMCZASOWEGO ZAMELDOWANIA LUB DO KORESPONDENCJI (tylko w przypadku, gdy

adres jest inny niż w pkt. 4)
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA

NR DOM.*
NR DOM.

WOJEWÓDZTWO

KOD

POCZTA

NR MIESZ.

7. PRACUJĘ ZAWODOWO:

TAK

NIE

8. MIEJSCE PRACY (tylko w przypadku odpowiedzi TAK w pkt. 7):

MIEJSCE PRACY(nazwa i adres)
STANOWISKO

STAŻ PRACY (OGÓŁEM W LATACH)

ZAWÓD WYUCZONY

ILOŚĆ LAT PRZEPRACOWANYCH
W ZAWODZIE WYUCZONYM

9. KSZTAŁCENIE W FORMACH SZKOLNYCH UKOŃCZYŁEM/AM NA ETAPIE (zaznaczyć „X”
odpowiedź):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

szkoła podstawowa
gimnazjum
zasadnicza szkoła zawodowa
liceum ogólnokształcące / profilowane
technikum
szkoła policealna

g) szkoła wyższa

PEŁNA NAZWA SZKOŁY

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

ROK UKOŃCZENIA

ZAWÓD*

*wypełnić w przypadku ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie
10.POSIADAM PRAWO JAZDY KATEGORII* ……………………………………………………………………….
*wypełnić w przypadku wyboru R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
11.WIARYGODNOŚĆ DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

WOJEWODZIN, dnia ……………………….………………..…r.

.……. ……………………………………………
(podpis kandydata)

12. ZAŁĄCZNIKI:
- oryginał lub potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w pkt.9
- kopia dowodu tożsamości
-1 zdjęcie

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu przez Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa
Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo w celu przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
WOJEWODZIN, dnia ……………………….………………..…r.

.…..…………..………………………………….
(podpis kandydata)

Decyzja Dyrektora
Dyrektor postanawia przyjąć/nie przyjąć* Pana/Panią* ………………………………………………………………………………………………………
na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
………….…….………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________
Data
*niepotrzebne skreślić

__________________________
(podpis Dyrektora)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Szanowni Państwo,
Zgodnie z 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 uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin
52 , 19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas
obowiązek przekazania poniższych informacji.
Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące
swoich danych osobowych : Marcin Wieczorek email: inspektor@zs.wojewodzin.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
- Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)
- przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – Prawo Oświatowe
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Ich
zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.
Do Państwa danych mogą mieć dostęp:
 Uprawnieni pracownicy administratora
 Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:


dostępu do danych osobowych,



prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych,



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych
do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

…………………………………..
podpis kandydata

