
           

 
…………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 
Podanie 

PESEL KANDYDATA 

o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

 
Dyrektor 

Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu 
ul. Śniadeckich 54/58 

 

Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotowujący do zdawania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę kwalifikacji) 

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości 

 
1. DANE OSOBOWE 

DANE KANDYDATA: 

                               

NAZWISKO IMIĘ PIERWSZE 

                               

IMIĘ DRUGIE NAZWISKO RODOWE 

 

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 
                                      

DD/MM/RRRR MIEJSCE URODZENIA 

                    

WOJEWÓDZTWO KRAJ 

 

3. IMIONA RODZICÓW 
                               

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI 

4. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA 
 

                                       

MIEJSCOWOŚĆ NR DOM.* 

                                       

ULICA NR DOM. NR MIESZ. 

               -                        

WOJEWÓDZTWO KOD POCZTA 

5. DANE KONTAKTOWE 
 

0          0                               

TEL. STACJONARNY TEL. KOMÓRKOWY E-MAIL 

6. ADRES TYMCZASOWEGO ZAMELDOWANIA LUB DO KORESPONDENCJI** 
 

                                       

MIEJSCOWOŚĆ NR DOM.* 

                                       

ULICA NR DOM. NR MIESZ. 

               -                        

WOJEWÓDZTWO KOD POCZTA 

* w przypadku adresu bez nazwy ulicy 
** tylko w przypadku, gdy adres jest inny niż w pkt. 4 
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7. KSZTAŁCENIE W FORMACH SZKOLNYCH UKOŃCZYŁEM/AM NA ETAPIE: 

 
 

a)   szkoła podstawowa  

b)   gimnazjum  

c)   zasadnicza szkoła zawodowa  

d)   liceum ogólnokształcące / profilowane  

e)   technikum  

f) szkoła policealna  

g)   szkoła wyższa  

 

 
                                      

PEŁNA NAZWA SZKOŁY 

                                      

MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO 

                                      

ROK UKOŃCZENIA ZAWÓD* 

 

*wypełnić w przypadku ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie 

 
 

8. WIARYGODNOŚĆ DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. 

 

Miejscowość, data ………………..………….…r. ……………………………………………….. 

 

(podpis) 

9. ZAŁĄCZNIKI: 

 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w pkt.10 

- 1 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcie 

 
10. DOWÓD TOŻSAMOŚCI DO WGLĄDU UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH 

W POZNANIU 

 
11. Przyjmuję do wiadomości, że część zajęć może być realizowana poprzez nauczanie na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu. Oświadczam, że 

posiadam możliwości samodzielnego odbioru treści i komunikowania się za pomocą sieci. 

 
 

Miejscowość, data ………………..………….…r. ……………………………………………….. 
 
 
 

(podpis) 

12. OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem: 

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu 

w związku z prowadzeniem przez tenże Zespół zadań wynikających m. in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.910, ze zm.) – podstawa 

prawna: art. 6 ust.1 lit. c 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (DZ.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zwanym dalej Rozporządzeniem RODO; 

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego w Zespole Szkół Handlowych im. 

Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c , d, e Rozporządzenia RODO; 

c) marketingu , w tym promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego 

Czerwca’56 w Poznaniu - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.1., tj: 
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a) w zakresie wypełniania obowiązków   prawnych   ciążących   na   Zespole   Szkół   Handlowych   im.   Bohaterów   Poznańskiego   

Czerwca’56 w Poznaniu – przez okres do czasu ich wypełnienia; 

b) w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 1 lit. b - przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę 

do tego przetwarzania; 

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt 1 lit. c - przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 

 
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, tzn. pracownicy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów 

Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, jak również takie instytucje jak urzędy, 

sądy oraz Policja. 

4. Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu. 

5. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą mailową na adres: 

inspektor@zsh.edu.pl . 

6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu wygaśnięcia tegoż 

prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa 

udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w przepisach o ochronie danych osobowych: 

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

b) prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 

f) prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO; 

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na 

podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia RODO. 

7. W zakresie stosowania w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu zasad ochrony danych osobowych 

przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania , że przetwarzanie przez Zespół Szkół 

Handlowych      im.      Bohaterów      Poznańskiego      Czerwca’56      w      Poznaniu      przekazanych      danych      osobowych      jest      niezgodne 

z Rozporządzeniem RODO. 

 

Miejscowość, data ………………..………….…r. ……………………………………………….. 

(podpis) 
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