Data wpływu: ...................
Nr:
...................

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony
w Białymstoku na zajęcia prowadzone w systemie zaocznym na kierunek:
· opiekun medyczny /1 rok – 2 semestry/*,
· technik administracji /2 lata – 4 semestry/*,
· technik bezpieczeństwa i higieny pracy /1,5 roku – 3 semestry/*,
· technik eksploatacji portów i terminali /2 lata – 4 semestry/*,
· technik ochrony fizycznej osób i mienia /2 lata – 4 semestry/*.
* właściwe podkreślić
KANDYDAT
1. Nazwisko: ...................................... Imiona: ...........................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
w

dzień

......

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

miesiąc

woj.

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

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

kraj

rok

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

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

3. Imiona rodziców: ............................................... , ..................................................
4. Adres zamieszkania:
ulica

kod pocztowy

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

miejscowość

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

dzielnica

nr domu

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

................................. gmina ................................

województwo
telefon

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

powiat

nr mieszkania

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

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

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

............................... e-mail .............................................................................

5. Numer ewidencyjny (PESEL): ...................................................................................
W przypadku braku PESEL seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości ............
................................................................................................................................
61. Kraj pochodzenia: ........................ Status: .............................................................
1

dotyczy obcokrajowców

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem oraz zobowiązuję
się do bieżącego uaktualniania moich danych osobowych.

.......................................
czytelny podpis kandydata

W związku z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że zgodnie z art. 13:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W BIAŁYMSTOKU
15-370 Białystok ul. Bema 105
tel. 602 797 099, e-mail: bialystok@certus.edu.pl
b) Współadministratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 501 116 118, e-mail: info@certus.edu.pl
c) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40, e-mail: iod@odoplus.pl
d) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych
i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego art.150 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 14.12.16 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm), § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 25.08.17 roku w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz art. 11 ustawy z dnia 15.04.11 roku o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139 poz. 814 z późn. zm)
e) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres edukacji w naszej
placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi
f) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania
g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
h) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

.......................................
czytelny podpis kandydata

