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

…………………………….

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

…………………………………………………………………..

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

PESEL

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

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

miejsce urodzenia

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………....................….........
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

……………………………………

……………………………………………
Powiat

Gmina

Telefon: ......………………………………………………
(kursanta/ki)

…………………………………….……
Województwo

Telefon: ……………………………………..….……
(drugi kontaktowy)

e-mail ........................................................................
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI PODANIA
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(miejscowość i data)

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Administratorem podanych danych osobowych jest NPKU w Brodnicy z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej 14, 87-300 Brodnica, zwane dalej
Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 56 659 66 86, e-mail: adminrodo@ced.edu.pl, bądź
korespondencyjnie: Teresa Synik Centrum Edukacji Dorosłych, ul. Szosa Chełmińska 70, 87-100 Toruń.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378
oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 .09. 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn.
zm.) w celu realizacji statutowych zadań w placówce.
Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z kursantem.
Dane dot. wizerunku kursanta będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z
życiem placówki – dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

7.
8.
9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
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.
Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana przy wykorzystaniu posiadanych danych osobowych decyzji zautomatyzowanych, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

