
Stare Lubiejewo, ..……………………… 
data 

 

 
Dyrektor  

Zespołu Szkół CKR  

w Starym Lubiejewie 

ul. Klonowa 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

 
 

Wniosek 

o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

w zakresie kwalifikacji: 

 

ROL.04. – prowadzenie produkcji rolniczej 

 

wypełnić drukowanymi literami 

 

Imię (imiona) i nazwisko ……………………….…………………………………………...  

 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………. 
(do kursu może przystąpić tylko osoba pełnoletnia) 

 

Imiona rodziców ………………………………………………….… 

 

Adres zamieszkania …………………………………………………..…………...……. 

Województwo………………….…………. Gmina ………………………………...…..  

Aktualny telefon ……………………… e-mail ……………………………………… 

PESEL 

 
Posiadam prawo jazdy kategorii ………… 

 

Posiadam gospodarstwo rolne lub w nim tylko pracuję (TAK, NIE) ……………..…...... 

 

Poziom wykształcenia: ……………………………. 

(gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, technikum, liceum, wyższe) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZS CKR w Starym Lubiejewie. 

 

 

……………………………………………… 

czytelny podpis 

 
Załączniki: 

o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnika (wydane przez 
lekarza medycyny pracy), 

o numer PKK na prawo jazdy kategorii T otrzymany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( jeżeli kandydat nie ma prawa jazdy kat.T lub B+E) 

 

            verte 

 
 

           

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych 
Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół CKR w Starym Lubiejewie, ul. Klonowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel.  tel. 29 74 
532 66.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe kandydatów  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).  Podanie danych zawartych 

we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły.  

Prawa 
Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy kandydat  prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Dariusz Nowak tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl.  

Inne informacje 
Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

mailto:info@dn.net.pl

