Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gubinie
ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin
Tel/fax. (68) 455 82 40
www.eckziugubin.pl, e-mail: eckziu@eckziugubin.pl

W N I O S E K

O

P R Z Y J Ę C I E N A K W A L I F I K A C Y J N Y
K U R S Z A W O D O W Y
DANE KANDYDATA

1. Nazwisko i imię /imiona/ …………………………………………………..………………..…………………
2.
3.
4.
5.

PESEL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………..…………….….…………………..
Imię ojca …………………………………Imię matki…………..………….…….…............ .....
Adres stałego zamieszkania …………………………………………………….…………..…………………....
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr , gmina )

6. Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………………..………………..…

7. Proszę zaznaczyć wybrany kierunek:
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

zawód

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz
danych oraz administrowanie bazami
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i
elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych
T.6. Sporządzanie potraw i napojów

technik administracji
technik informatyk

T.15. Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej

technik informatyk
technik informatyk
technik pojazdów
samochodowych
technik pojazdów
samochodowych
technik pojazdów
samochodowych
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
technik żywienia i
usług
gastronomicznych
technik hotelarstwa
technik hotelarstwa
technik rolnik
technik rolnik

Wybór
znakiem „X”

OŚWIADCZENIE
o nieposiadaniu kwalifikacji zawodowych przez kandydata
Świadoma/y odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia kandydując na
kwalifikacyjny kurs zawodowy oświadczam, że:
 nie posiadam żadnych kwalifikacji zawodowych
 posiadam kwalifikacje zawodowe: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać posiadane kwalifikacje zawodowe)

8. Załączniki:
a.
b.
c.






zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, szkoła średnia)
dwie fotografie

Dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o niepełnosprawności: dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą
kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez
kandydata)

d.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych podanych w podaniu przez
Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, w celu rekrutacji oraz realizacji obowiązku nauczania.
Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Klauzula informacyjna
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 informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest
Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie , ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, e-mail
eckziu@eckziugubin.pl, tel. 684558240. Inspektorem ochrony danych osobowych w Europejskim Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie , ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin jest Małgorzata Kijewska,
m.kijewska@eckziugubin.pl tel. 684558239.

1.

Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przetwarzane w celu:

•
•
•
•
•
•

•
•

2.

Mają Państwo prawo do:
•
•
•
•

3.
4.

realizacji procesu kształcenia,
dokumentacji przebiegu nauczania,
promocji szkoły i osiągnięć uczniów
wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
wynikających z ustawą Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
przechowywane są przez okres wymagany przez Prawo o oświatowe i ustawę o systemie oświaty
w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Państwa dane – jeśli będzie to konieczne, aby
Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i
podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też
wynika z obowiązku ustawowego administratora
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty
jest obligatoryjne. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji celów.
W przypadku wykorzystania danych uczniów do celów promocji szkoły podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
przenoszenia danych
ograniczenia przetwarzania danych
prawo do sprostowania danych
prawo sprzeciwu

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie posiada monitoring
wizyjny
W przypadku nieprzyjęcia do szkoły/niepotwierdzenia woli - podanie, kopie dokumentów oraz
zdjęcia, które nie zostaną odebrane do dnia 31 sierpnia zostaną zniszczone.

...............................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(podpis kandydata)

