
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

UWAGA: WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu

Gospodarowanie zasobami leśnymi. LES.02

nazwa  i oznaczenie kwalifikacji

organizowany w formie zaocznej

1. Nazwisko 2. Imię (imiona)

3. Data urodzenia ................................................................miejsce urodzenia ..........................................................................

4. PESEL 

5. Adres zamieszkania (dokładny adres z kodem pocztowym) ..............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

(gmina ,dzielnica)

6. Adres do korespondencji (wpisać w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania) ................................................

........................................................................................................................................................................................................

7. Numer telefonu stacjonarnego .........................................................., komórkowego ..........................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................

9. Nazwa ostatnio ukończonej szkoły..........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................... rok ukończenia .................................................

10.Obywatelstwo:………………………………………………………..

11. Osoba: pracująca/ niepracująca*.,  zarejestrowana w Urzędzie Pracy …………………………………………………….…...

12. Osoba: pełnosprawna*/niepełnosprawna* (nr orzeczenia o niepełnosprawności) ...................................................................

13. Czy jest*/był* Pan/Pani już słuchaczem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garbatce-Letnisku    tak*/nie*

14. Skąd dowiedział się Pan/Pani o kwalifikacyjnym kursie zawodowym?
□ strona www CKU  □ PUP/WUP □ znajomi □ strona informatora szkoły □ inne

Oświadczam że:  Jestem świadomy odpowiedzi karnej pod zarzutem składania fałszywych zeznań.

Garbatka-Letnisko dn.................................                      Podpis.......................................................................................

Załączniki:  - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – xero 

                                        

                     

* niepotrzebne skreślić

 

Dnia ....................................................... r. rezygnuję  z nauki.

Podpis ................................................................

Rezygnację przyjął  ………………………………

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO 
w Garbatce - Letnisku



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, 

iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych     

  w Garbatce-Letnisku ,im. Jana Kochanowskiego, ul. Hanki Lewandowicz 4,

tel/fax  48 621-00-47, e-mail : zsdwgarbatce@poczta.onet.pll

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować  wysyłając wiadomość na adres e-mail, Maria Mazurek 

iod@ckziu.radom .pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji prowadzonych na podstawie Prawa Oświatowego z dnia 14 

grudnia 2016r.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji zgodnie z art.6.Ust.1.lit.a

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. .

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych       

w określonym w tej zgodzie celu.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo         

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan\Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Oświadczenie dot. publikacji wizerunku i ofert handlowych

1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (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 CKU w Garbatce-
Letnisku w ramach uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam 
zgodę na wykorzystanie ww. danych osobowych przez CKU  dla celów marketingowych i promocyjnych szkoły. Miej-
scami publikacji będą m.in. oficjalna strona internetowa ZSP w Garbatce-Letnisku, oficjalny profil szkoły na portalu 
społecznościowym (np. Facebook) prowadzony przez ZSP w Garbatce-Letnisku materiały reklamowe w formie elek-
tronicznej (np. publikacje, newslettery, reklamy) i fizycznej (np. ulotki, publikacje) oraz w innych mediach promują-
cych szkołę.

Garbatka-Letnisko , dn. ………………...…  
                                                                     

                  ……………………………….……  
Podpis

1. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres   e-mail i/
lub telefon informacji handlowej( oferta kursów prowadzona w okresie letnim tzw. „Twórczego Lata”) w rozumieniu 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.

 - oferty na e-mail na wskazany w podaniu e-mail *)
 - oferty/informacje sms-em na wskazany w podaniu numer telefonu

                       Garbatka-Letnisko  , dn. ………………...…

.…………………………………
podpis

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…………………………………….
podpis

mailto:m.mzaurekiod@ckziu.radom



