
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Wniosek

Dane osobowe kandydata
Imię Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania Dane dotyczące urodzenia

Ulica Data

Kod pocztowy Miejscowość

Miejscowość Gmina

Powiat Powiat

Gmina Województwo

Województwo Narodowość

PESEL Obywatelstwo

Numer telefonu

Proszę o przyjęcie mnie do 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

Szkoły Policealnej w zawodzie:

     technik administracji
     technik informatyk
     technik usług kosmetycznych

Ukończyłam/em …………………………………………………..w …………………………………
     (typ szkoły)                                                                                        ( miejscowość)

Preferowana forma kształcenia:  zaoczna wieczorowa.

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

(czytelny podpis)

Do wniosku należy załączyć:

 3  fotografie (podpisane czytelnie)

 świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia (oryginał)

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CKZiU w Brodnicy  dodatkowych moich danych osobowych takich 

jak:

 oznaczenie klasy TAK / NIE*

 fotografie słuchacza wykonane w ramach życia szkolnego (wizerunek) TAK / NIE*

 nagrody, dyplomy, trofea, itp., pamiątki opatrzone danymi słuchacza TAK / NIE*

 informacje o osiągnięciach, wynikach olimpiad i konkursów TAK / NIE*

w celach:

 wykorzystania w ramach wystaw dotyczących szkoły TAK / NIE*

 wykorzystania w ramach wydawnictw i publikacji poświęconych szkole TAK / NIE*



 wykorzystania w ramach cyfrowych mediów społecznościowych szkoły TAK / NIE*

Poprzez upublicznianie tych danych   na stronie internetowej placówki: www.ckziubrodnica.pl  w publikacjach i folderach 
szkolnych, w celu prowadzenia działalności promocyjnej   Szkoły. 
Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na wynik  rekrutacji. Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie 
pisemnego wniosku na adres korespondencyjny administratora.

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  RODO*:

 administratorem danych  osobowych słuchaczy  jest  CKZiU w Brodnicy,  ul.  Mazurska 28,  87-300  Brodnica,  tel.   56  498  -  24  -  66/7,  e-mail:
sekretariat@ckziubrodnica.pl 

 administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  kontaktować  w  sprawie  swoich  danych  osobowych:
iodckziu@pcobrodnica.pl 

 dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 przeprowadzenia procesu  rekrutacji   na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 130 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz 

 realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  , na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze,  m.in. takiego jak: prowadzenie ewidencji słuchaczy, dokumentowania
procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, itd.

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, czyli na podstawie: 
 art. 6 ust. 1 lit. a  w celu promowania np. działalności placówki,   publikacji zdjęć,
 art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres  rekrutacji, a po jej zakończeniu:
a) do końca okresu, w którym uczeń/słuchacz  będzie uczęszczał  do placówki, a następnie archiwizowane,
b)  w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły  została wniesiona

skarga do sądu  administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 każdy pełnoletni słuchacz posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,   którego dokonano na podstawie tej  zgody przed jej
wycofaniem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych).

 w związku z przetwarzaniem danych pełnoletni słuchacz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,

 administrator nie zamierza przekazywać danych słuchaczy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,

 dane osobowe słuchaczy mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa,  w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji
Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, organ prowadzący,  firma Vulcan na podstawie
umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS/GOPS, itd.

 w  oparciu  o  dane  osobowe  słuchaczy  administrator  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem
profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń),

 podanie danych osobowych  kandydata jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz realizacji zadań oświatowych szkoły.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.

……………………......................

(podpis kandydata) 
   

*RODO –Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) )Dz. Urz. UE.L. z 2016r. nr 119 poz.1). 

* Wybrać z listy rozwijanej
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