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OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 

Wniosek o przyjęcie na kurs 

Proszę o  przyjęcie mnie na   kurs  organizowany   przez   Ośrodek  Dokształcenia i  Doszkolenia  Zawodowego  „PROEDU”   w Szczecinie 

 

 

 

PESEL  

 

1. Nazwisko: …………………………………………. Imiona: ………...………………………………………… 

2. Data i miejscowość urodzenia: …………………………………………………………………………........... 

3. Adres zamieszkania: …………………………………………………………….............................................................  

4. Numer telefonu/adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

5. Numer i seria paszport/dowodu: ……………………………………………………………………………………...…. 
 

Wybrany kurs zaznacz znakiem „X”: 

 

o kurs podstawowy języka *………………………………………… 

o zawodowy kurs języka*…………………………………… 

o przygotowanie do egzaminów na certyfikat z języka*….………………………..  

o pierwsza pomoc przedmedyczna 

o opiekun seniora 

o kurs pracownika administracyjno-biurowego 

o kurs wizażu 

o kurs rachunkowości 

o grafika komputerowa/multimedia 

o wakacyjny kurs języka*…………………….w terminie…………………………..  

o przygotowanie do matury (przedmiot)………………………………………………  

 
*/wpisz właściwe 

 
 
Oświadczam, że: 

− potwierdzam zgodność danych zawartych w podaniu, 

− zobowiązuję się do powiadamiania o każdorazowej zmianie danych adresowych, przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania 

o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany adres uprzednio uważa się za doręczoną, 

− nie będę wnosił(a) roszczeń w przypadku rozwiązania grupy poniżej 10 osób. 

 

 

Szczecin, dnia ………………………..                 …………………………………… 

                            czytelny podpis kandydata 

              

  

           

http://www.proedu.szczecin.pl/
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□ TAK 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, 

szkolenia, monitoringu i ewaluacji szkoleń zgodnie z art. 13 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  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Policealna Dla Dorosłych „PROEDU” 

 z siedzibą w Szczecinie, ul. Krzysztofa Kolumba 86, 70-035 Szczecin, tel.: 91 852 32 25,  

e-mail: sekretariat@proedu.szczecin.pl . 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Policealnej Dla Dorosłych „PROEDU” z siedzibą  

w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 852 32 25 lub adresem e-mail: sekretariat@proedu.szczecin.pl . 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, c ogólnego rozporządzenia j/w o 

ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu 

związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa lub w związku z przyznaniem świadczeń socjalnych, np. ZUS, firma 

ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP, UKS. 

5. Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okres 50 lat. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

□ TAK 

Zgoda na pzresłanie informacji – Wyrażam zgodę na otrzymanie od Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego „PROEDU” w Szczecinie drogą elektroniczną informacji e rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.) 

 

 

 

Szczecin, dnia ………………………..                 …………………………………… 
                             podpis kandydata 
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