
 
 

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

(Nazwisko i imię)                         (Miejscowość i data) 

 

…………………………………………………………..….. 

 

…………………………………………………………..….. 

(Adres zamieszkania) 

 

 

PODANIE NA KURS KWALIFIKACYJNY 
    

       Centrum Kształcenia Zawodowego 

        i Ustawicznego w Strzałkowie 

        62 – 420 Strzałkowo, ul. Górna 12 
 

Proszę o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny: 
 

 

 

………………………………………………………………… 

(podpis składającego podanie) 

Wybór 
Nazwa kursu 

(symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie) 
Nazwa zawodu 

BRANŻA BUDOWLANA (BUD) 

 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Murarz-tynkarz 

 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

Technik budownictwa  BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA (EKA) 

 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych Technik rachunkowości 

 EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT) 

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań Technik żywienia i usług 

gastronomicznych  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

BRANŻA OGRODNICZA (OGR) 

 OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych Florysta 

 OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu Technik architektury 

krajobrazu  OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury krajobrazu 

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL) 

 ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej Rolnik 

 ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 
Technik rolnik 

 ROL.10.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

 
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 

Mechanik – operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 

 ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 
Technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
 ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC) 

 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych Cukiernik 

 
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem 

maszyn i urządzeń 

Operator maszyn i urządzeń 

przemysłu 

spożywczego 

 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 
Technik technologii 

żywności 
 SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 

spożywczych 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
1. Nazwisko i imię: ……………………………..……………………………………………… 

2. PESEL: ……………………………………………………………….……………………... 

3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………..………………….. 

4. Adres do korespondencji: ……………………………………………….………………….. 

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

5. Numer telefonu: …………………………………………………………….………………. 

6. Adres email: ………………………………………………………………..……………….. 

7. Dotychczasowe wykształcenie i kwalifikacje: 
 

Nazwa i adres ukończonej szkoły Kierunek/zawód Rok ukończenia 

   

   

8. Prawo jazdy:    
 

Kategoria  Numer prawa jazdy Data wydania 

   

   

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 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, dalej: Rozporządzenie) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie 

informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

I.  Administrator danych. 

Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, którego siedziba mieści się w Strzałkowie, 

ul. Górna 12, tel.: 63 2756008, adres e-mail: ckziustrzalkowo@wp.pl 
II. Inspektor Ochrony Danych.  

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Słupcy.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie  będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych).  

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie. 

VII. Wyrażenie zgody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzałkowie. W tym na publikacje (np. w gablotach, stronie internetowej, prasie, kronice, tablicach pamiątkowych itp.)  

i archiwizacje danych osobowych. Zgoda obowiązuje bezterminowo lub do ustania celu przetwarzania danych osobowych albo ich 

odwołania. 
 

 

 

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

     Data             Czytelny podpis słuchacza  

mailto:iod@powiat-slupca.pl

