
PODANIE 

o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

 

I. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

      Imię …………………………. Drugie imię ……………………………… Nazwisko:.............................................. 

     Nazwisko panieńskie dla mężatek………………………………………………………………………………….. 

PESEL …………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………  Miejsce urodzenia: ........................................................................ 

Adres zamieszkania : 

Ulica ………………………….…………………  Nr domu ……………………….. Nr lokalu ……….….………. 

Kod pocztowy ………………………….. Miejscowość ………………………………………….…….…………. 

Poczta …………………….…………………… Województwo …………………………………………….……... 

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

Telefon: .......................................................................................................................................................... 

Imiona rodziców:  

Imię ojca ……………………………… ….…………Imię matki…………………………………………………... 

Dowód osobisty : Seria ………………   numer:…………………………………………………………………….. 

Jestem absolwentem: (podkreśl typ ukończonej szkoły) 

- szkoła  podstawowa 

- gimnazjum 

- zasadnicza szkoła  zawodowa 

- liceum ogólnokształcące / profilowane 

- technikum 

- szkoła policealna 

- szkoła wyższa 

Pracuję zawodowo:  tak    nie  

Miejsce pracy: (nazwa i adres)………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Stanowisko: …………………….………….. staż pracy( ogółem w latach)………………………………………… 

Zawód wyuczony:………………………………….. ilość lat przepracowanych w zawodzie:…………..………..... 

II. PODANIE  

Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotowujący do zdawania egzaminu      

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie…………………………………………………………………………. 

w zakresie kwalifikacji:………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Załączniki (zakreśl, które składasz) 

1.  Świadectwo ukończenia szkoły  w oryginale  

2.  Jedna  fotografia  
3.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do kształcenia w określonym zawodzie  

4.  
Zaświadczenie potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci kandydat , okresu co 
najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu 
 

 

5.  Kserokopia dowodu  tożsamości    

              

Data ......................................                                                              ....................................................................... 

                                                                                              Podpis kandydata 

 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do 
wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w niniejszym dokumencie, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno - 
wychowawczo - opiekuńczej szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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). 
Ponadto 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 (RODO) oraz Ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 
Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych 
ul. Wolności 12 63-400 Ostrów Wielkopolski 

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości 
przeprowadzenia rekrutacji / wykonania umowy. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji / zadań placówki 
oraz przez okres przewidziany innymi przepisami na podstawie, których Administrator Danych zobowiązany 
jest do ich przetwarzania (np. przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów) 

4. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; 
5. Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez: 

inspektor.rodo@gmail.com 
            Data i podpis kandydata 

 

         …………………………………………….. 


