Górnośląskie Centrum Edukacyjne
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

SKIEROWANIE NA TURNUS ZAWODOWY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

A. Dane szkoły /placówki kierującej
1. Nazwa

2. Adres:(Ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu)

3. Nr telefonu kontaktowego do Kierownika Kształcenia Praktycznego

B. DANE OSOBOWE UCZNIA
4. Nazwisko i imię
5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

6. Miejsce urodzenia

7. Klasa

8. PESEL

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE TURNUSU
9. Stopień kursu:

I stopień

II stopień

III stopień

10. Zawód: (nazwa i symbol cyfrowy)

D. TERMIN REALIZACJI
11. Data:

……………………………………………

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby kierującej
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DANE UCZNIA SKIEROWANEGO NA TURNUS ZAWODOWY DOKSZTAŁCANIA
TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYPENIA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA I NUMER TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Adres zamieszkania

Ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
2. Nr telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego

Powyższe dane są zbierane zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z Ustawą z 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe. Dane osobowe są niezbędne do procesu rekrutacji przetwarzane do momentu ukończenia kształcenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach, ul. Okrzei 20, reprezentowane przez Dyrektora Placówki.

2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3.

Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie
Ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.

Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5.

Informujemy, że przysługuje Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu/Uczniowi prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

6.

Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7.

Przysługuje Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu/Uczniowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8.

Przysługuje Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu/Uczniowi prawo do:

sprostowania swoich danych,

usunięcia danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,

sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

9.

Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2
ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej
zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………………………

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

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

strona 2 z 2

