
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE  
im. Marii Skłodowskiej – Curie  

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO   
44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20; www.gce.gliwice.pl; e-mail:  ckp@gce.gliwice.pl  tel. (0 32) 231- 35- 58  

  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
W BEZPŁATNYM KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM 

UWAGA: WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
Proszę o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji:  

 ...................................................................................................................................................................................  
  (nazwa i oznaczenie kwalifikacji)  

 organizowany w formie stacjonarnej* / zaocznej*  

  

1. Nazwisko  Imię (imiona)  

  

2. Nazwisko panieńskie dla mężatek ......................................................................................................................................   

3. Imiona rodziców: ojca .................................................................... matki...................... ........................................ 

4. Data urodzenia ............................................................ miejsce 

urodzenia..............................................................  
  (dzień/miesiąc/rok)  
5. PESEL  

                      

6. Seria i numer dowodu osobistego ............................................................................................. .............................  

7. Telefon kontaktowy ................................................................................. ..............................................................  

8. Adres stałego zameldowania: kod pocztowy ..................................................... miejscowość 

................................................................................... poczta ................................................ ulica 

................................................................ nr. domu .................................  

9. Adres do korespondencji: kod pocztowy ..................................................... miejscowość 

................................................................................... ulica 

............................................................................................ nr. domu .................................................................  

10. Ukończona szkoła - nazwa szkoły 

.................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... data 

ukończenia................................................................................................ 

11. .Załączniki:  

1. przedstawienie do wglądu  dokumentu tożsamości  
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego  
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie 4. potwierdzenie kwalifikacji w 

zawodzie- dyplom czeladniczy  

  
Powyższe dane są zbierane zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dane osobowe są niezbędne do realizacji procesu rekrutacji 

 i przetwarzane do momentu ukończenia kształcenia. 
* niepotrzebne skreślić  
   ........................................................................  
  (Data i podpis osoby składającej deklaracje)  

http://www.gce.gliwice.pl/
http://www.gce.gliwice.pl/
http://www.gce.gliwice.pl/


1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
(rekrutacja ucznia, słuchacza) 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych w podanym niżej zakresie innym niż 

powyżej: 

 

1. Numer telefonu................................................................................. 

przez: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Okrzei 20. 

w celu realizacji procesu rekrutacji i przetwarzane do momentu ukończenia kształcenia 
     

                                                 

……………………….………………….…………………………

.. 
                                    Data i podpis osoby, której dane dotyczą 

 

 

„KLAUZULA INFORMACYJNA” 

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 oraz kształcenia 

dorosłych nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe a także rozporządzeniami wykonawczymi do 

ww. ustaw. 

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 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt b. będą przetwarzane do momentu wycofania zgody  

lub zgodnie z pkt 3.  

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu 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 Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

8. Przysługuje Pani / Panu 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.  

10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Krystyna Hunek tel. 32 231-53-09 wew. 226 

Potwierdzenie zapoznania się z informacją 

…………………………………………………………………….. 

Data, i podpis osoby, której dane dotyczą 

 


