
                                                                                                                                     

Wniosek o przyjęcie na kurs  
       

            

Dyrektor 

Zespołu Szkół  

Centrum Kształcenia Rolniczego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudnej 

ul. Kolejowa 5 

59-305 Rudna  
 

 

I. Dane osobowe kandydata na kurs: 

 

Imiona, nazwisko: ...................................................................................................................... 

 

Nr PESEL:     

 

 

Data urodzenia: ........................................................................................................................... 
( dzień, miesiąc, rok) 

 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………… 
(miejscowość) 

 

Dane kontaktowe: ........................................................................................................................ 

 

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

 

II. Proszę o przyjęcie mnie na kurs ……………………………………………………..…… 
(podać nazwę kursu) 

 

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

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku  dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji na kurs  (zgodnie z przepisami 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) 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

III. Decyzja w sprawie przyjęcia na kurs 

 

Kandydat  został przyjęty/ nie przyjęty na kurs* 

Uzasadnienie nie przyjęcia na kurs …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     …………………………….                                                                   .................................................. 
                         (Data)                                                                                                                                              (podpis dyrektora) 

 

*- niepotrzebne skreślić 

           



                                                                                                                                     

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

dla osób biorących udział w procesie rekrutacji   

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudnej 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) - dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej mający 

swoją siedzibę: ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna; tel. 76 849 73 10; adres e-mail: zszrudna@wp.pl  

2. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej powołany został Inspektor Ochrony Danych,  

 którym można kontaktować się pod adresem: ul. Kolejowa 5, 59-305 Lubin; tel. 76 849 73 10; adres e-mail: 

zszrudna@wp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z procesu rekrutacji: 

 na podstawie Kodeksu Pracy oraz innymi aktami normatywnymi niezbędnymi do realizacji zadań wynikających   

z ww. ustaw, 

 na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie danych w jakim 

podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa 

jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przestrzeganie, 

 przetwarzanie szczególnej kategorii danych odbywa się na podstawie art.  9 ust. 2 pkt. b RODO, gdyż jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez Administratora danych lub osobę, której dane 

dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

Zakres przetwarzanych danych: imię (imiona), nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju 

lub na określonym stanowisku; inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Rudnej, których praca związana jest z prowadzeniem spraw związanych z procesem rekrutacji, dotyczących  

w szczególności: przetwarzania danych osobowych znajdujących się w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym również 

przechowywania tych danych.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 

lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione do 

odbioru tych danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa i zgodnie z tymi przepisami.  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału przez Panią/Pana w procesie 

rekrutacji, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, 

- żądania sprostowania danych (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne); 

- wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do  organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

 

 
 

 

Z powyższą informacją zapoznałam/łem się 

 

 
 

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

 

 

 

 


