Ankieta – Kwestionariusz – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Nazwa Kwalifikacji
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia***:
Miejsce urodzenia***:
Imię Ojca****:
Imię Matki****:
Adres – ulica, numer:
Kod Pocztowy:
Miejscowość:
Telefon *:
Adres e-mail
Numer PESEL*,***:
Ukończona szkoła
średnia:
O szkole
dowiedziałem(łam)
się z:

Tak
Internetu

Nie
Prasy

Ulotki informacyjnej Radia

Plakatu Polecenia innych Inne

1.
TAK / NIE Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas zajęć szkoleniowych oraz
uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach
organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Ponadto
wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie na stronie
internetowej szkoły, kronikach, profilach internetowych zarządzanych przez CKZiU
(Facebook), oraz w mediach w celu informacji i promocji CKZiU (podstawa prawna: obowiązek
prawny z prawa oświatowego).
2.
Tak / NIE Wyrażam zgodę na przekazywanie mi na podany powyżej nr telefonu
dodatkowych informacji o kursach i szkoleniach organizowanych przez placówkę w trakcie i po
zakończeniu nauki w CKZiU w Poznaniu.
3.
Tak / NIE Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na podany powyżej adres email,
dodatkowych informacji o kursach i szkoleniach organizowanych przez placówkę w trakcie i po
zakończeniu nauki w CKZiU w Poznaniu.
Jak chronimy przekazane nam dane osobowe:
* W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
** Wyrażenie zgody określonej w pkt 2 do 5 nie jest obowiązkowe.
*** Wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
**** Wymagania systemu PABS.

Ankietę wyślij na adres email: szkolenia@ckziupoznan.pl lub sekretariat@ckziupoznan.pl


Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Poznaniu 60-101, przy ul. Jawornickiej 1.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły, a w
przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, w zakresie związanym z
procesem kształcenia.

Dane dot. wizerunku będą wykorzystywane w celu publikacji papierowych i
elektronicznych, w tym internetowych (portale społecznościowe itp.) związanych z
aktywnością i działalnością Administratora.

Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oświatowego i innych właściwych
dla procesu kształcenia ustawicznego pozaszkolnego, a w innych przypadkach na podstawie
odrębnie wyrażonej zgody.

Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w
zrealizowaniu celu, o którym mowa powyżej np. firmy teleinformatyczne itp. Ponadto dane
mogą być przekazane upoważnionym organom państwowym.


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny:
a) przez e-mail ochronadanych@ckziupoznan.pl
b) listownie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul.
Jawornicka 1 60-101
Dlatego, że posługujemy się danymi osobowymi ma Pani/Pan:

a.
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa jednak na okres przed
jej wycofaniem,
b.
prawo dostępu do danych osobowych,
c.
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d.
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f.
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację
g.
prawo do przenoszenia danych osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się kontaktować z Administratorem.
Ponadto zawsze można wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Poznań, dnia …………..

…………………………………
Podpis kandydata

* W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
** Wyrażenie zgody określonej w pkt 2 do 5 nie jest obowiązkowe.
*** Wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
**** Wymagania systemu PABS.

Ankietę wyślij na adres email: szkolenia@ckziupoznan.pl lub sekretariat@ckziupoznan.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy, iż:
Kto jest
administratorem
danych
osobowych?
Z kim można się
kontaktować w
sprawie
przetwarzania
danych
osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu z siedzibą
w Poznaniu, ul. Jawornicka 1.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem
danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych.
Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art.
9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa
oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych
do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności, w celu:





W jakim celu i
na jakiej
podstawie będą
przetwarzane
dane osobowe?










Przez jaki okres
będą
przechowywane
dane osobowe?

realizacji kształcenia ustawicznego,
realizacji zadań wynikających z praktycznej nauki zawodu,
organizacji i prowadzenia kursów i szkoleń,
prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej
oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
wydawania i prowadzenia ewidencji wydanych świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych,
organizacji wycieczek szkolnych,
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania
ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką
jednostki,
zapewnienia współpracy z pracodawcami, urzędami pracy i
innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne i
praktyczne w zakresie zadań statutowych,
zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami,
uczelniami,
prowadzenia stołówki,
prowadzenia biblioteki,
organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla
uczniów.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane,
będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być Dane
osobowe
mogą
zostać
przekazane
podmiotom,
przekazywane z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów
* W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
** Wyrażenie zgody określonej w pkt 2 do 5 nie jest obowiązkowe.
*** Wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
**** Wymagania systemu PABS.

Ankietę wyślij na adres email: szkolenia@ckziupoznan.pl lub sekretariat@ckziupoznan.pl

dane osobowe?

informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie
techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym
usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom transportowym
i świadczącym usługi noclegowe, firmom ubezpieczeniowym,
podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i
księgową, podmiotom realizującym praktyczną naukę zawodu,
pracodawcom, urzędom pracy i innym podmiotom prowadzącym
kształcenie ustawiczne i praktyczne, innym szkołom oraz
placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce,
higienistce i stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu –
Miasto Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji
Narodowej oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy
odrębnych przepisów prawa.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są
nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
Jakie prawa
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
przysługują w
związku z
 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
ochroną danych
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
osobowych?
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do
celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Czy dane są
przekazywane
poza EOG?
Czy dane
wykorzystuje
się do
profilowania?
Czy podawanie
danych
osobowych jest
konieczne?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane
przepisami prawa.

* W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
** Wyrażenie zgody określonej w pkt 2 do 5 nie jest obowiązkowe.
*** Wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
**** Wymagania systemu PABS.

Ankietę wyślij na adres email: szkolenia@ckziupoznan.pl lub sekretariat@ckziupoznan.pl

