PODANIE
na kurs w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego w Brodnicy
Proszę o przyjęcie mnie na kurs organizowany przez NPKU w Brodnicy:
....................................................................................................................................................
(nazwa kursu)
……………………………….

…………………………….

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

…………………………………………………………………..

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

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

PESEL

Nazwisko

miejsce urodzenia

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Imiona rodziców: …………………………………………………………………………………………......…....................…….........
Nazwisko panieńskie (u mężatek) ...............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………....................….........
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

……………………………………

……………………………………………
Powiat

Gmina

Telefon: ......………………………………………………

…………………………………….……
Województwo

Telefon: ……………………………………..….……

(kursanta/ki)

(drugi kontaktowy)

e-mail ........................................................................
Seria i nr dowodu osobistego: ……………………...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r.
po. 1457 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez
dyrektora szkoły, do którego kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji
rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższym
oświadczeniu. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę
zobowiązany(a)potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych
i utratę miejsca w szkole.

ZGODA
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy danych placówek prowadzonych przez Teresę Synik
w ramach działalności Centrum Edukacji Dorosłych i przetwarzanie ich dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 z późn. zm.).
Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem

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

(miejscowość i data)

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH
przekazana w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 2016r.
Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej „RODO”
Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji zawartych
w powyższym formularzu jest Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa
Chełmińska 70, 87-100 Toruń, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem
telefonu 56 659 66 86, mailowo: e-mail: adminrodo@ced.edu.pl adres bądź korespondencyjnie: Synik Teresa
Centrum Edukacji Dorosłych, ul. Szosa Chełmińska 70, 87-100 Toruń.
2. Dane osobowe kandydatów lub rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane: w celu realizacji
obowiązków Administratora związanych z procesem rekrutacji uczniów, wynikających z przepisów prawa
oświatowego(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także będą przetwarzane na potrzeby podjęcia niezbędnych
działań przed zawarciem umowy kształcenia(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Mogą być one także przetwarzane
na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Prawa oświatowego, w tym -art. 150, w zakresie
odnoszącym się do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz innych aktów prawnych
określających obowiązki takiej szkoły. W powyższym zakresie podanie danych osobowych jest obowiązkowe; ich
niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe przystąpienie do procesu rekrutacyjnego w naszej placówce
oświatowej lub prawidłowej realizacji obowiązków Administratora związanych z procesem rekrutacji uczniów
4. Administrator może przekazać dane osobowe –w niezbędnym zakresie -podmiotom zapewniającym obsługę
niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora. Administrator nie zamierza
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
5. Może Pani/Pan żądać od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych –z uwzględnieniem jednakże obowiązkowego okresu
przechowywania tych danych przewidzianych przepisami prawa oświatowego.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oświatowego. Okres
przechowywania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być dochodzone
w związku z procesem rekrutacji.
8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Państwa dziecka przy wykorzystaniu posiadanych Danych
osobowych decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

