
......................................................                                    ....................... dnia ................ 20..... r
Pesel

................................................................
      Nazwisko i imiona kandydata

……….......……………………………..
                  Nr telefonu

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu

Proszę o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej: 

KWALIFIKACJA   RL.03

INFORMACJE O SŁUCHACZU

Data urodzenia …………………………………miejsce urodzenia…………………………………….

Adres zamieszkania słuchacza ....................................................................................................………

Imiona rodziców .........................................................................................................................………

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół w Chodczu ul. Kaliska 9/11, 87-860 

Chodecz.

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą 

poczty elektronicznej (adres e-mail: chodecz@iod.powiat.pl)

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 

14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

5. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją

 z udziału w procesie rekrutacji.

6. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom 

trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w 
ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

7. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.



10. Przetwarzanie  danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

…………………………………………..
    (Podpis kandydata) 
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