ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH
IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
W BOŻKOWIE
Dyrektor
Zespołu Szkół Agrotechnicznych
im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie
57-441 Bożków 89a
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
W ROKU SZKOLNYM 20…../20…….
Kurs

KWALIFIKACJA (właściwe zaznaczyć):
Prowadzenie produkcji rolniczej;
Przygotowywanie i wydawanie dań
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

[]

[]
[]

Imię (imiona )
i nazwisko

PESEL
w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

ulica

nr domu

nr mieszkania

miejscowość

kod pocztowy

poczta

gmina

powiat

województwo

Telefon kontaktowy
Adres e-mail:

Posiadam prawo
jazdy kat. T lub C+E
(dotyczy kwalifikacji
Prowadzenie produkcji
rolniczej)

Te osoby nie muszą
dostarczać numeru
PKK

[

] TAK *

Uwaga! W przypadku posiadania
prawa jazdy kat. T lub C+E proszę
dostarczyć podanie o zwolnienia z
nauki jazdy pojazdem silnikowym

[

] NIE *

NUMER PKK ……………………………………….

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest potwierdzona obecność na
co najmniej 50% zajęć i pozytywna ocena z pracy kontrolnej.

………………………………
Data i podpis kandydata
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Administratorem danych osobowych zebranych podczas przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do szkoły policealnej/ na kwalifikacyjny kurs zawodowy, a w przypadku pozytywnej
decyzji Komisji Rekrutacyjnej/ dyrektora także dla celów Systemu Informacji Oświatowej jest Zespół
Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.
Oświadczenie
___________________________________________________________
imię i nazwisko kandydata/ słuchacza szkoły policealnej/ kwalifikacyjnego kursu zawodowego **
Jako kandydat/ słuchacz szkoły policealnej/ kwalifikacyjnego kursu zawodowego ** wyrażam zgodę
na wykorzystanie przez ZSA w Bożkowie danych osobowych: imię i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, danych
teleadresowych na podstawie art.6 pkt. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na kwalifikacyjny kurs zawodowy, a w przypadku pozytywnej decyzji Komisji
Rekrutacyjnej także dla celów Systemu Informacji Oświatowej.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
…………………………………………
Data

………………………………………………
podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Jako kandydat/słuchacz szkoły policealnej/kwalifikacyjnego kursu zawodowego** wyrażam
zgodę [ ]/ nie wyrażam zgody [ ]* na przetwarzanie danych osobowych, w tym mojego wizerunku
Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć, filmów i informacji o uczniu na stronie internetowej
szkoły (www.zsa-bozkow.pl), gazetkach szkolnych (Kurier ZSA), prasie lokalnej oraz portalu
społecznościowym facebook, zarejestrowanego w szczególności podczas zajęć dydaktycznych,
uroczystości, konkursów i zabaw oraz wycieczek w celu promowania działalności szkoły oraz
osiągnięć i umiejętności ucznia. Zgoda jest ważna do czasu jej odwołania.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i zostałem poinformowany o prawie
dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania
zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna:
Art. 4 ust.11 i Art. 6 ust.1 lit a), 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
………………………………..
Data

…………………………………..
podpis
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Do podania załączam (zaznacz właściwą pozycję krzyżykiem):






zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich
kandydatów
Nr PKK dotyczy osób bez prawa jazdy kat. T lub C+E
Profil kandydata na kierowcę uzyskany w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca
zamieszkania
UWAGA!!! W przypadku braku nr PKK kandydat jest zobowiązany nie później niż dwa tygodnie
od dnia rozpoczęcia zajęć przedstawić dokument potwierdzający nadanie nr PKK
1 fotografię w formacie 3,5x4,5 cm
inne załączniki (np. kopia świadectwa ukończenia szkoły, podanie o zwolnienie z nauki jazdy
pojazdem silnikowym) …………………………………………………………
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