DYREKTOR ZESPOŁU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS
Proszę o przyjęcie w roku szkolnym ………………………………… na kurs:
…………………………………………………………………………………………………..
nazwa kursu

Część I : DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię

Nazwisko

-

PESEL

-

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)

Miejsce urodzenia – miejscowość

Imię ojca

W przypadku braku PESEL serię i
numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Imię matki

Część II: ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE KANDYDATA
Ulica

nr domu

nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Miasto

Wieś

Telefon

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Część III: OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji kursów umożliwiających uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz akceptuję jego postanowienia.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej RODO).
Poniżej zwrócono uwagę na zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Administratorem danych osobowych jest Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa
Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków.
Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 4. przetwarzanie
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 6. przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów
przetwarzania w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole.
Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub
inne podmioty, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb rekrutacji.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku
realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych
jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub prawo ograniczenia przetwarzania lub
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

miejscowość, data

…………………………………

podpis

………………………….

