WNIOSEK – ZGŁOSZENIE
na kurs organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce
ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl
1. DANE PERSONALNE:
Imię
Nazwisko
PESEL

Data urodzenia [RRRR.MM.DD]

.
w przypadku braku numeru PESEL – seria
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Seria

.

Numer dokumentu tożsamości

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania:
Miejscowość
Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta
Województwo
Numer tel.: 1

Numer tel.: 2

E-mail:

2. Inne informacje:
Sytuacja zawodowa

uczeń
osoba pracująca
osoba bezrobotna

Wykształcenie

podstawowe
średnie
wyższe
inne

Słuchacz CKZiU

Tak
Nie

3. RODZAJ SZKOLENIA (Nazwa kursu, liczba godzin i cena kursu):
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW:



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej RODO
informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce (dalej CKZiU
w Ostrołęce) z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 07-410 Ostrołęka, jest Dyrektor, e-mail: dyrektor@ckziu.ostroleka.pl;
tel. 29 7646637,











a)
b)
c)

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce możliwy jest
pod adresem e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi (w szczególności: Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. 2017 r. poz. 1632)
oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi (w szczególności:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych
gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu
informacji oświatowej – Dz.U. 2017 r. poz. 1653); wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (dane kontaktowe, wykształcenie).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym
przez Archiwum Państwowe w Warszawie.
Posiada Pani/Pan prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych,
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w;
w zakresie danych kontaktowych podanie danych jest dobrowolne, ale dane te są niezbędne w przypadku pilnej potrzeby
kontaktu z Państwem.
Oświadczam, że:
zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia,
niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.
......................................................................................
Data i miejscowość

.......................................................................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu realizacji kursu/szkolenia przez Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6 zgodnie z RODO.



Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CKZiU w Ostrołęce drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres
e-mail informacji handlowych, dotyczących usług oferowanych przez CKZiU w Ostrołęce w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.)



Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CKZiU w Ostrołęce na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji
marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez CKZiU w Ostrołęce.



Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres elektroniczny pism i materiałów edukacyjnych informacji pochodzących z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka. za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 39 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 , z 2018 r. poz. 650.)



Zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631
z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć,
filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych podczas kształcenia w CKZiU w Ostrołęce. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest
równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć z moim wizerunkiem w celach marketingowych, promocyjnych szkoły i umieszczeniem
ich na stronie internetowej: ckziu.ostroleka.pl, oficjalnym profilu szkoły na portalu społecznościowym (np. Facebook),
materiałach reklamowych.

......................................................................................
Data i miejscowość

.......................................................................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

