Nr wniosku
Wypełnia sekretariat szkoły
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY BUDOWNICTWA
II STOPNIA W LUBLINIE
(W SYSTEMIE ZAOCZNYM)
(Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w poniższym formularzu)
I. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię *
Nazwisko *
PESEL *

Drugie imię

W przypadku braku nr PESEL należy podać rodzaj, serię oraz nr innego dokumentu tożsamości:

II. Pozostałe informacje o kandydacie
Adres zamieszkania kandydata
Ulica *
Nr budynku *
Kod pocztowy *
Poczta *
Dane kontaktowe kandydata

Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość*

Nr lokalu *

Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy *
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)
Miejscowość*
Ulica *
Nr budynku *
Nr lokalu *
Kod pocztowy *
Poczta *
III. Dane osobowe rodziców
Matka / Ojciec
Imiona* i nazwisko
*
Telefon
E-mail kontaktowy
Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż kandydata)
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta

IV.

Pełna nazwa ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub szkoły zasadniczej

Pełna nazwa *
Miejscowość *
Zawód*
Rok ukończenia *

V. Załączniki – wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje na poziomie szkoły
branżowej I stopnia:
1. Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Świadectwo OKE lub dyplom czeladniczy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( kwalifikacje: BUD.11 lub BD.04).
3. Zdjęcia (sztuk 2).

VI.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół
Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie.
2. Należy pamiętać, iż dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i
nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie
placówki ani wynikach rekrutacji.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia. W przypadku przyjęcia kandydata na słuchacza, dane osobowe
przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją
procesu dydaktycznego oraz realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.
4. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie danych określonych we wniosku jako dane obowiązkowe (w tym dołączenie
stosownych dokumentów) uniemożliwi uczestnictwo kandydata w procesie rekrutacji.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Kandydatowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach o których mowa
w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadkach, o których mowa
w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
wniesienie żądania do usunięcia danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie
rekrutacji;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy
uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).
7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: zsb@ido.lublin.eu
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VII.
1.

Oświadczenie dotyczące treści wniosku

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, szkolnych
(procesy dydaktycznego) statystyk i archiwizacji.

..............................................................................
(miejscowość, data)

.....................................................................
podpis kandydata

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor postanawia przyjąć / nie przyjąć* Pana / Panią* …………………………………………………..
do klasy pierwszej (semestr I) roku szkolnego 2020/2021 Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia
w Lublinie w zawodzie: technik robót wykończeniowych w budownictwie

Lublin, dnia ...............................................
……………………………………………………….…………………
(podpis Dyrektora)
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