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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka 
w Rudce 

ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka  

Tel./fax.: (85) 7394015 

www.zsrudka.edu.pl e-mail: zsckr.rudkao2.pl 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE 

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

 

Proszę o przyjęcie mnie na: 

 

nazwa kursu, zawodu lub specjalności wybranej przez kandydata 

Dane osobowe: 

Nazwisko 
 

Imiona 
 

PESEL 
            

Data i miejsce 

urodzenia 

 

Imiona rodziców 
 

Adres zamieszkania 

Miejscowość 
 

Ulica, nr domu, nr mieszkania 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Województwo: Powiat: Gmina: 

Telefon kontaktowy  

Miejsce pracy, zawód i stanowisko  

Stwierdzam, że nazwisko i imię oraz data i miejsce urodzenia zostały ustalone na podstawie 

dowodu osobistego seria i nr  

 

 

      Składając podpis na podaniu o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją, moją edukacją oraz statystycz nych 

i sprawozdawczych; 

2. wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych ZSCKR im. K. Kluka w Rudce 

poprzez publikację na stronie internetowej ZSCKR im. K. Kluka w Rudce oraz w druku. 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL): 

http://www.zsrudka.edu.pl/
http://zsckr.rudkao2.pl/


1. Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka 

w Rudce z siedzibą przy ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka, tel: 85 739 40 15, mail:zsckr.rudka@o2.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce 

możliwy jest pod adresem email: iodo@ecrklex.pl 

 3.   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych 

w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie — Prawo oświatowe z dn. 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych              

i wychowawczych w placówce. 

 4.   Moje dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 

 5.   Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

oświatowego j/w. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                             Data i podpis kandydata  

: 

 

mailto:iodo@ecrklex.pl
http://późń.zm/

