
Kwestionariusz osobowy
        (wypełniamy drukowanymi  literami)

Proszę o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Raciborzu
po branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej

Kandydat

1. Nazwisko i Imię................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: dzień        miesiąc          rok                w  ................................

woj.  .......................................................................... kraj  ..............................................

3. Numer PESEL                                         

4. Imiona rodziców  .............................................................................................................

5. Adres stałego zameldowania: kod          -               miejscowość  ...................................

ul. ...........................................................................................................nr domu ............

nr telefonu (             )                          nr tel. kom.

6. Adres do korespondencji  ................................................................................................

7. Adres e-mail …………………………………………………………………………..

8.  Ukończona szkoła: nazwa szkoły/zawód 

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

 ..................................................................miejscowość ..................................................

data wyst. dokumentu                                      

Język  obcy  wykładany  w  trakcie  nauki  w  branżowej  szkole  I  stopnia lub w zasadniczej 

szkole zawodowej  (do kontynuacji w branżowej szkole II stopnia):

        j. angielski  lub        j. niemiecki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych,
promocyjnych i dydaktycznych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.
2017 poz. 880 z późn. Zm.) 

            
Prawidłowość danych zawartych w podaniu  stwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

               (czytelny podpis , dotyczy wyrażenia zgody (podpis , dotyczy prawidłowości danych  
                    na przetwarzanie danych osobowych) zawartych w podaniu)

Racibórz, dnia                       

                                                                                           
UWAGI:
do branżowej szkoły II stopnia mogą złożyć dokumenty absolwenci branżowej szkoły I stopnia  lub zasadniczej szkoły zawodowej, 
którzy w/w szkoły  ukończyli w zawodach – elektryk, ślusarz,  operator obrabiarek  skrawających,  mechanik-monter maszyn 
i urządzeń.                                                                                                                    



Klauzula  informacyjna

Zgodnie z 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, zwanym dalej „RODO”  informuję, że:
1.Administratorem  danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  
   tel: 32 415 33 88 , e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl
3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. C RODO), 
w celu zapewnienia kandydatowi odpowiedniej formy kształcenia specjalnego na podstawie prawa oświatowego.
4.Dane  osobowe  będą  przekazywane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  na
podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem  Akt, dostępnym w sekretariacie szkoły.
6.Posiadają  Państwo  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Załączniki:
1.Zdjęcia – 2 szt.
2.Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
3.Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada 
   kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia.
4.Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
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