Zespół Szkół w Ożarowie im Marii Skłodowskiej Curie, oś. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
nr tel.: 15 861 18 01 lub 15 861 18 02

DEKLARACJA
UCZESTNICTWA W KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM
W ZAWODACH : opiekun medyczny, forysta, elektryk, sprzedawca, technik handlowiec, operator obrabiarek
skrawających, informatyk, monter urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
spawalnictwa, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, opiekunka środowiskowa,
opiekunka dziecięca*
NAZWISKO:

……………………………………………..…………………………………………

IMIONA:

……………………………………………..…………………………………………

PESEL

………………………………………….. DATA URODZENIA:

……………………………………………..

MIEJSCE URODZENIA: ……………………………………………..……………………………………………………………………….
ADRES ZAMIESZKANIA: ……………………………………………..……………………………………………………………………………...
POCZTA:

……………………………………...…………………………………….…………… KOD: …………………………….

ULICA:

………………………………..……………..………………………………………….NR DOMU ……….……………

WOJEWÓDZTWO:

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

NR TEL. KANDYDATA: ….…………………………………ADRES E-MAIL: ………………..………………………………….……………

Deklaracja kandydata na słuchacza
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………. zobowiązuję się do:
-

systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów w systemie
zaocznym,
szerzenia i promowania dobrego imienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Oświadczam, że  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na przetwarzanie wizerunku,
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video przez Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie w celu
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez ich publikację na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz
portalu Facebook lub w materiałach drukowanych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacją o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
….……………………….………………………..……
data i podpis kandydata
Do wniosku dołącza się:
1. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w Kwalifikacyjnym Kursie
Zawodowym i praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami odnośnie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół,
studentów i słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

*właściwe zakreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów. Kontakt do
administratora: tel. 15 861 18 01 lub email: ozarow@poczta.onet.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@arx.net.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji pozostałych zadań szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Zespół Szkół może przetwarzać również dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonych w
treści takiej zgody – na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym lub podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów
prawa.
6. Zespół Szkół przechowuje dane osobowe przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
7. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji. Jeżeli przetwarzanie
miałoby odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
11. W związku z publikacją zdjęć na portalu Facebook INC, informujemy, że spółka ta przystąpiła do programu Tarcza Prywatności
UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO.
1.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – OFERTA DLA DOROSŁYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Lp

Zawód

Symbol
cyfrowy

1.

Opiekun medyczny

532102

2.

Florysta

343203

3.

Elektryk

741103

4.

Sprzedawca

522301

5.

Technik handlowiec

522305

6.

Operator obrabiarek
skrawających

722307

7.

Informatyk

351203

8.

Monter urządzeń,
urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

311930

9.

Technik spawalnictwa

311516

10.

Kucharz

512001

11.

Technik żywienia i usług
34304
gastronomicznych

Symbol i nazwa kwalifikacji
MED.03 Świadczenie usług
pielęgnacyjno – opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej
ODR.01. Wykonywanie kompozycji
florystycznych
ELE.02. Montaż, uruchamianie i
konserwacja instalacji, maszyn i
urządzeń elektrycznych
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
HAN.02. Prowadzenie działań
handlowych
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek
skrawających
INF.02. Administracja i
eksploatacja systemów
komputerowych i, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
ELE.10. Montaż i uruchamianie
urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
MEC.08 (Ślusarz),
MEC.10. Organizacja i
wykonywanie prac spawalniczych
HGT.92.Przygotowywanie i
wydawanie dań
HGT.02. (kucharz),
HGT.12. Organizacja i żywienia i
usług gastronomicznych

Okres
nauki

Szczególne
uwarunkowania
Może być SP – 1
rok.
Może być SP – 1
rok.

12.

Opiekunka
środowiskowa

341204

SPO.05. Świadczenie usług
opiekuńczych

Wyłącznie dla
osób z
wykształceniem
średnim. Może
być SP – 1 rok.

13.

Opiekunka dziecięca

325905

SPO.04. Świadczenie usług
opiekuńczych i wspomagających
rozwój dziecka

Może być 2 lata
SP.

