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KKZ                   Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 

                                      w Rudniku  nad Sanem  
 

Kandydat imiona                      

nazwisko                     

Data i miejsce urodzenia kandydata 
 

d 

 

d 

 

m 

 

m 

 

r 

 

r 

 

r 

 

r             

PESEL kandydata                     

Imiona i nazwisko  

rodziców  

                    

                    

Adres zamieszkania kandydata 

miejscowość                     

ulica, nr domu, nr mieszkania                     

kod pocztowy    -     

poczta                     

gmina                     

powiat                     

województwo                     

Adres poczty elektronicznej kandydata                     

                    

Nr telefonu kandydata                     

 

Proszę o przyjęcie mnie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Zespole Szkół im. 

gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 

 

 MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

 

 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

 

 MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 

 MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 
 

 HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych 

Ukończyłem/am: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ostatnio ukończona szkoła) 

 

………………………………………….                               
                                                        Data i podpis kandydata                               

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada) 

- świadectwo ostatnio ukończonej szkoły 

- 1 zdjęcie  

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na  



WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY           
UWAGA: WNIOSKI BEZ WSZYSTKICH  ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE 

2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

UCZESTNIKA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 

W związku z przyjęciem na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych  w kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków 

określonych  

w z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach prawa, w tym dla celów związanych 

z realizacją procesu dydaktycznego, zgodnie z przepisami 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). Oświadczam, iż przyjmuję do 

wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego,  

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik and Sanem. 

2.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie  

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach prawa. 

3.Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji procesu nauki, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach obowiązków 

określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach prawa. 

4.Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 

Sanem. 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
............................................………….                                                                        ............................................................ 
                miejscowość i data                                                                                                    Podpis kandydata 
 
* Niepotrzebne skreślić 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjno-marketingowych szkoły. 
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej i papierowej, przez Zespół Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby 

działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem: 

● gazetki szkolnej Kurier Szkolny; 

● strony internetowej szkoły pod adresem www.zsrudnik.edu.pl. 

● na stronie szkolnej na portalu facebook  

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego,  

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik and Sanem. 

2.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych (strona internetowa, gazetka 

szkolna) i promujących szkołę. 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celach informacyjnych  

i promujących szkołę związanych z odbywaniem nauki w Zespole Szkół im gen. Władysława Sikorskiego  

w Rudniku nad Sanem.  

4. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 

.............................................………….                                                                     ............................................................. 
                miejscowość i data                                                                                                    Podpis kandydata 
* Niepotrzebne skreślić 

http://www.zsrudnik.edu.pl/

