POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku
84-300 Lębork, ul. Pionierów 16, tel. (059) 8621-667
e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl
www.pce.lebork.pl
NIP 841-17-23-537

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
(wypełnić drukowanymi literami)

Wykaz kursów

L.p.

1.

2.

SYMBOL
KWALIFIKACJI

BUD.14.

DRM.08.

3.

HAN.02.

4.

FRK.03.

5.

SPL.01.

6.

MEC.05.

NAZWA KWALIFIKACJI

Organizacja i kontrola robót
budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów
Organizacja i prowadzenie
procesów przetwarzania drewna i
materiałów drewnopochodnych
Prowadzenie działań handlowych
Projektowanie i wykonywanie
fryzur
Obsługa magazynów
Użytkowanie obrabiarek
skrawających

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Nazwisko:

Imię (imiona):

PESEL:

Adres miejsca zamieszkania(ulica, miasto, kod pocztowy):

Data i miejsce urodzenia:

Wykształcenie:  wyższe
 policealne
 średnie

 zasadnicze zawodowe
 gimnazjalne
 podstawowe

Dane do kontaktu:
Telefon:

E-mail:

Dane o zatrudnieniu:
 zatrudniony

 bezrobotny

Miejsce pracy:

Dane dodatkowe kandydata
Wielodzietność rodziny kandydata

□ TAK

□ NIE

Niepełnosprawność kandydata

□ TAK

□ NIE

Niepełnosprawność dziecka kandydata

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad
którą kandydat sprawuje opiekę
Samotne wychowywanie dziecka przez
kandydata
 zaznaczyć

Spełnienie przez kandydata wymienionych kryteriów potwierdza się:

oświadczeniem o wielodzietności rodziny,

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej…(Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.).

……………………………..

…………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna:
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 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,
zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o zasadach na jakich odbywa
się przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku
reprezentowane przez Dyrektora Szkoły zwanego dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - e:mail: anka.cykman@gmail.com
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu kształcenia i nie będą udostępniane odbiorcom
nieupoważnionym.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
5. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły
i na portalach społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć
uczniów. Przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody ucznia.
6. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole
przetwarzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do badania wyżej
wymienionego.
7. Uczeń ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
8. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną
Data.........................................

Czytelny podpis..............................................

