
    Świdnica, dnia ………..………………….…………….. 

 
 

Dyrektor  
Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Świdnicy 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 
58-105 Świdnica 
tel./fax. 74 852 40 76 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 
 
 
Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy: 

 
 
 

..................................................................................................................................................................................     
 oznaczenie kwalifikacji                                                                                                       nazwa kwalifikacji 

zgodnie z podstawą programowa 
 

w zawodzie     
                              ............................................................................................................................................... 
                       symbol cyfrowy zawodu                                                                    nazwa zawodu 

 

w formie  zaocznej w roku szkolnym ................/................. 

 

1. Nazwisko  ..................................................................................................................................................................................  

2. Imiona  .......................................................................................................................................................................................  

3. PESEL             

 

4. Nazwa ukończonej szkoły ........................................................................................................................................................  

5. Rok ukończenia szkoły   ..........................................................................................................................................................  

6. Data urodzenia ………….………………..… miejsce urodzenia  ..............................................................................................  

7. Adres zamieszkania .................................................................................................................................................................  
 

Powiat: ………………………………..…………………………… Gmina:  ...................................................................................  

numer telefonu …………………………………… e-mail …………………………………………………………………………….. 

 
Załączniki: 

− kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, innej 

szkoły (oryginał do wglądu), 

− zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie wydane przez lekarza 

na podstawie skierowania wystawionego przez Centrum Kształcenia Zawodowego, 

− dowód osobisty (do wglądu). 

 

Klauzulę o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem 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 (RODO), zamieszczono na odwrocie 
wniosku. 
 

 

 

 ……………………………………….…………………… 

 /podpis kandydata/ 

   -   

      

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem 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 (RODO), informujemy , że :  
1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy zwane dalej Administratorem. 

Dane kontaktowe administratora: adres : 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41, tel. 74 852 40 76, email: 
ckz@ckz.swidnica.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy możliwy jest pod adresem email: 
iod@ckz.swidnica.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu 
a)  realizacji obowiązków ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,  

b) realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością CKZ promocji na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie 
przetwarzanie. 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, 
usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z 
jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej             

i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co 
oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 w zakresie dokumentacji nauczania - program 
nauczania; dziennik zajęć, protokół z przeprowadzonego zaliczenia lub po 50 lat – ewidencję wydanych zaświadczeń. 

7) Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  
8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 
Administrator,  

a) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  
b) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;  
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 

przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów 
prawa,  

d) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć 
przesyłając stosowną informację na adres Administratora zgodnie art. 17 RODO. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. 

10) Podanie danych wynika z przepisów prawa. 
11) Dane nie będą podlegały Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  
 
 
 
 
Zapoznałem/łam się  (data,  podpis czytelny) ………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC

