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Dane kandydata (wypełnić drukowanymi literami)
..........................................

(miejscowość, data)

Do
Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Niniejszym deklaruję chęć podjęcia nauki w kwalifikacyjnym kursie zawodowym:

Ukończyłem(am) szkołę: .............................................................................................

|8-letnia szkoła podstawowa | gimnazjum | zasadnicza szkoła zawodowa | technikum | liceum | szkoła branżowa *
(* niepotrzebne skreślić)

............................................................................................................................................ ...............................................................
(podać pełną nazwę oraz pełny adres szkoły)

OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu postępowania rekrutacyjnego.
2. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(nazwisko)

(imię/imiona)
(PESEL)

Obywatelstwo

Data urodzenia

Imię ojca

Imię matki

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy/Poczta –

Gmina

Powiat

Województwo

Telefon

e-mail

Kurs kwalifikacyjny w zawodzie: Potwierdzam chęć
odbycia kwalifikacji

Posiadam
kwalifikację

(zaznaczyć krzyżykiem) (zaznaczyć krzyżykiem)

rolnik ROL.04. – Prowadzenie produkcji rolniczej

rolnik ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

florysta OGR.01. – Wykonywanie kompozycji kwiatowych

kucharz HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza

w Nietążkowie,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zspnietazkowo.pl

................................................................................
(data i własnoręczny podpis kandydatki/kandydata)

Warunkiem uruchomienia kształcenia w danej kwalifikacji zawodowej jest zgłoszenie się co najmniej 20 uczestników.


