
                WPISANY/A* DO KSIĘGI SŁUCHACZY POD NUMEREM EWIDENCYJNYM………………………………. 
 

KWESTIONARIUSZ 
 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

43-225 Wola ul. Poprzeczna 1a 

 

Proszę o przyjęcie w roku szkolnym…….…./…….…. w systemie □ stacjonarnym □ zaocznym  na: 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 
 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik handlowiec 

– kwalifikacja AU.20 

– kwalifikacja AU.25 
 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik spedytor 

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów - kwalifikacja AU.31 
 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik mechatronik 

 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – kwalifikacja EE.02  

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych – kwalifikacja EE.21 
 

D A N E   O S O B O W E   K A N D Y D A T A 
 

1.Nazwisko i imiona : …………………………………………………..………………………….…………… 

2.Data i miejsce urodzenia:………………………………………….………… PESEL:……………………... 

3.Imiona rodziców: ………..…………………………………………………………………………………… 

4.Adres zamieszkania: miejscowość:…………………………………………….…..., kod:…………………. 

      ulica:……………………………………………………..…… nr domu…..………… 

5.Adres do korespondencji:…………………….……………………………………………………………... 

6.Telefon: ……………….……………..… e – mail:………………………………………………………… 

Zgodność podanych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
Wola, dnia………………….                                                                                           …………………………………………….. 

                                                                                                                          (podpis kandydata) 
 

 

OŚWIADCZENIE 
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli zawartych w kwestionariuszu dla celów rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie oraz mam 

świadomość przysługujących mi praw. 
 

Wola, dnia……………………..                                                                                 .………………………………………….. 

                                                                                                                                  podpis składającego oświadczenie 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie 

2. inne:  

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ  

/Nie/przyjęty/-a/* do klasy……………………. na semestr …………………….w roku szkolnym………………./………………. 

ze względu na …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpisy członków komisji:    

                                                                                                                 Podpis przewodniczącego komisji: 

  ……………………………                                                                                   

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

  …………………………… 

* niepotrzebne skreślić  



 

 

Klauzula informacyjna 
(kandydaci do szkół dla dorosłych) 

 

 
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, szczególnie w  związku                 

z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z procesem rekrutacji do naszej szkoły jest Zespół 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli (zwany dalej Szkołą), mający swoją siedzibę pod adresem:  

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1a, nr tel. 32 2118033, e-mail: zszwola@powiat.pszczyna.pl 

2. W Szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawie ochrony danych               

i korzystania z przysługujących praw w tym zakresie można się kontaktować telefonicznie: nr tel. 32 2118033. 

3. Szkoła przetwarza Pana/Pani dane osobowe, zawarte w udostępnionym Szkole formularzu, w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art.6 ust.1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia              

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

5. Podanie danych zawartych w formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie                               

z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów ustawy            

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest 

konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych 

dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest 

konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.  

6. Szkoła może także przetwarzać inne Pana/Pani dane osobowe, jeśli udostępni Pan/Pani je dobrowolnie Szkole               

i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. 

7. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji Pana/Pani dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. 

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego 

przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

9. W przypadku przyjęcia kandydata do naszej Szkoły, dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą 

przechowywane przez Szkołę nie dłużej niż do końca okresu, w którym słuchacz będzie uczęszczał do naszej 

szkoły.  

10. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do naszej Szkoły, dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą 

przechowywane przez Szkołę nie dłużej niż przez okres jednego roku, chyba że w związku z postępowaniem 

odwoławczym przepisy prawa będą wymagały dłuższego przechowywania dokumentacji. 

11. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto 

przysługuje Panu/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. 

12. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 

decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili 

kandydatów. 

 

 

 


