
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

 
Wybierz kurs  

 

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych  

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych 

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

   M 

 

K 
Nazwisko *  Imię*/drugie imię Płeć 

   
Data urodzenia*  Miejsce urodzenia* 

 
PESEL* 

 

Adres (miejscowość, ulica nr domu/mieszkania)*Kod pocztowy, Poczta* 

   

Telefon kontaktowy  E-mail 

Wykształcenie 

wyższe LO Technikum ZSZ Gimnazjum Szk. Podstaw. 

 

 
Nazwa szkoły/ rok ukończenia/tytuł zawodowy* 

 

Wykształcenie uzupełniające  

 

 
*dane niezbędne do uczestnictwa w kursie 

   

   
Miejscowość, data  Podpis osoby składającej kwestionariusz 

 

 

   
Data przyjęcia kwestionariusza  Podpis osoby przyjmującej kwestionariusz 

Wypełniony formularz prześlij na adres: ckz@ckz1jaslo.pl , lub wydrukuj i prześlij pocztą tradycyjną/dostarcz osobiście do: 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle, ul. Staszica 30 D, 38-200 Jasło, pokój nr 37  

Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na odwrocie. 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle z siedzibą 
ul. Staszica 30 D, 38 – 200 Jasło - tel.13 446 28 76. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl lub osobiście pod adresem siedziby 
Administratora wskazanym powyżej (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem 

umowy, dotyczącej uczestnictwa w kursie,  
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – 

na podstawie przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w ceku kontaktu z Panią/Panem w oparciu o wyrażoną zgodę, która jest 

dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać. 
Dane zawarte w kwestionariuszu są niezbędne do uczestnictwa w kursie. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail 
nie jest konieczne, ale nie podanie ich będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu z Panią/Panem w kwestiach 
organizacyjnych. 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest z określonymi celami. Podane przez Panią/Pana 
dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji kursu, a po jego zakończeniu archiwizowane zgodnie z 
obowiązującymi normami.  

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa 
do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W 
razie stwierdzenia, że przetwarzania Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie uprawnione przez przepisy prawa instytucje oraz podmioty 
przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana 
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W ramach 
przetwarzania danych, o którym mowa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani dane te 
nie będą profilowane. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyska Pani/Pan w sekretariacie Centrum. 

 


