Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka
al. Jana Pawła II 18,
05-250 Radzymin

Radzymin, ………………………………………
(miejscowość, data)

WNIOSEK o przyjęcie na KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
na kwalifikację ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oznaczenie i nazwa kwalifikacji

I. Imiona i nazwisko kandydata:
.........................................................................................................................................................
II. Data urodzenia kandydata:

(DD-MM-RRRR)

III. Miejsce urodzenia kandydata
.........................................................................................................................................................
IV. Numer PESEL/ seria i numer paszportu lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata*:

*W przypadku braku numeru PESEL
V. Imiona rodziców:
.......................................................................................................................................................
VI. Adres zamieszkania kandydata:
.......................................................................................................................................................
(ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

.......................................................................................................................................................
VII. Dane kontaktowe kandydata:
Numer telefonu ................................................................................................................................
Adres e-mail .....................................................................................................................................
Załączniki :
1. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie
2. 1 aktualna fotografia
3. Dowód osobisty do wglądu.
Za zgodność z dowodem osobistym:

___________________________________
/ data i podpis osoby przyjmującej dokumenty/
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w ZSTZ i znane są mi prawa i obowiązki słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

…......................................................................................
Czytelny podpis
❑ Wyrażam / ❑ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 05-250 Radzymin, ul. Jana Pawła II 18 (zwany dalej ZSTZ) w związku z
kształceniem
w ZSTZ w wyłącznie w celach związanych z promocją szkoły, także poprzez ich
rozpowszechnienie w następującej formie:
• umieszczenie informacji w gazetce szkolnej,
• zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz budynku Szkoły,
• zamieszczenie informacji na oficjalnych, szkolnych stronach internetowych,
• zamieszczenie informacji na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook.
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie
poprzez złożenie stosownego oświadczenia do Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 05-250 Radzymin, ul.
Jana Pawła II 18. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody.

…......................................................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych 05-250
Radzymin, ul. Jana Pawła II 18 w związku z złożonym wnioskiem o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
oraz działaniach promocyjnych prowadzonych przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 05-250 Radzymin,
ul. Jana Pawła II 18.

…...................................................................................
Czytelny podpis
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowany o czasie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego i planowanym
terminie egzaminu zawodowego.

…......................................................................................
Czytelny podpis

*właściwe podkreślić
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Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
Administratora Danych Osobowych (ADO)
w zakresie przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej
RODO) jest Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 05-250 Radzymin, ul. Jana Pawła II 18.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
należy skontaktować się poprzez adres email: zstz.radzymin@gmail.com, pisemnie na adres siedziby
Administratora Danych Osobowych lub osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na działania marketingowe szkoły,
b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c - realizacja praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia się na kurs
zawodowy tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikających m.in. z takich przepisów jak
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
c) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora danych osobowych (utrwalanie fotograficzne kursu w celu promocji szkoły),
d) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora danych osobowych (monitoring wizyjny zlokalizowany na terenie szkoły) w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, osób i ochrony mienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić jest Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych na szkodę oraz na
podstawie art. 108a Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
oraz art. 22 z ind. 2.

Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy.
Pana/i dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a)

b)
c)
d)

dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych),
osobom odwiedzającym stronę internetową szkoły,
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
osobom odwiedzającym profil w serwisie społecznościowym FACEBOOK Zespołu Szkół TechnicznoZawodowych

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Okres przechowywania danych:
Państwa Dane osobowe zawarte w we wniosku o przyjęcia na kurs będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt tj. 10 lat, a dane zbierane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu
wycofania przez Państwa zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
sprostowania (poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
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w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pan/i dane osobowe są
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej
wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji
wskazane w pkt. Administrator danych osobowych
Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193
Warszawa.
Czy podanie danych jest obowiązkowe
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa
podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości uczestniczenia w kursie zawodowym.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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