
……………………………………………………  
miejscowość,  data 

Dyrektor 
Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego  w Brodnicy 

 

Podanie 

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

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

(wpisać nazwę lub nazwy   kwalifikacji K1, K2 lub K3)  w Centrum Kształcenia Zawodowego i  

Ustawicznego w Brodnicy. 

1. Dane osobowe kandydata: 
(wypełnić literami drukowanymi) 

1. Imię/ imiona i nazwisko 
 

 

2. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 -  -  

3. Miejsce urodzenia 
 

------------------------------------------------------------------ 

4. PESEL*  

    

 
 

5. Adres e-mail 6. Nr telefonu** 

 7. Adres zamieszkania  (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, powiat, gmina, adres e-mail) ** 
 
 

   
 
 

 
* W przypadku  osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
** Podanie danych jest dobrowolne i umożliwi nawiązanie z Państwem szybkiego  kontaktu na odległość. Ich brak nie spowoduje odmowy 
rozpatrzenia podania.  

 
Załączniki: 
 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

                                                                                                              
 

                                                                                                                               ---------------------------------------------------- 
                                                                                                                     Data, czytelny podpis 

 
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)   informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Brodnicy, ul. 
Mazurska 28, 87-300 Brodnica, tel.  56 498 - 24 - 66/7, e-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:  iodckziu@pcobrodnica.pl   
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranej przez Panią/Pana formy kształcenia ustawicznego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z   ustawą – prawo oświatowe  
Dane podane w punkcie 4 mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana  dobrowolnej zgody. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
oświatowego. Podanie danych fakultatywnych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie tych danych można 
wycofać w każdym czasie (pisemny wniosek  dostarczony do Administratora). 
 
Pełna treść klauzuli informacyjnej  jest dostępna w każdym czasie na tablicach ogłoszeń CKZ, ul. Aleja Leśna 2, w sekretariacie  
oraz na stronie internetowej placówki:  ckziubrodnica.pl/RODO. 


