
       …………………….., dnia …….…………  

…………………………………………………  
             (imię i nazwisko kandydata)  

  

  

DYREKTOR   
Centrum Rozwoju Kompetencji   
Województwa Łódzkiego i PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej 
w Rogowcu   

  

  

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia Centrum Rozwoju 
Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, 
kształcącej w zawodzie: technik automatyk/technik elektronik/technik spawalnictwa/technik 
mechaniki *      
                                                                                                   

Ukończyłam(em) Branżową Szkołę I Stopnia/Zasadniczą Szkołę Zawodową* w zawodzie  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….   
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...               

(nazwa zawodu)  
  
……………………….  
(rok ukończenia)  
  
  

Do podania załączam (właściwe zaznaczyć):  

 Kwestionariusz osobowy  

 Świadectwo ukończenia szkoły  

 Zaświadczenie o wynikach egzaminu zawodowego  

 Zaświadczenie z Branżowej Szkoły I Stopnia/Zasadniczej Szkoły Zawodowej o ukończonym 
kierunku kształcenia**  

  
  
  
  
  

………………………………….  
Podpis kandydata  

  
* - podkreślić właściwe  
** - składa kandydat, który nie posiada zaświadczenia o wynikach egzaminu zawodowego  
  



Klauzula informacyjna  
- realizacja procesu rekrutacji  

Szanowni Państwo,  
 
Zgodnie z art. 12 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem 
procesu rekrutacji ucznia/słuchacza/uczestnika kursu w Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu  informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji  jest Centrum 
Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetyczne w Rogowcu                                  
Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec, tel.  44 777 31 76.  

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: crk@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe kandydatów na ucznia/słuchacza/uczestnika kursu w Centrum Rozwoju 
Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu będą przetwarzane  
w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dalsze przetwarzanie będzie obejmowało jedynie dane 
uczniów przyjętych do szkoły.  

4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów na 
ucznia/słuchacza/uczestnika kursu, którzy nie zostali zaliczeni w poczet 
uczniów/słuchaczy/uczestników kursów w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 
zostały zebrane, tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest rozporządzenie 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Ustawa Prawo Oświatowe art. 130 pkt 4, 
art. 147, art.149, art.150; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 
2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów; Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652); art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 
lit. b RODO w odniesieniu do danych o niepełnosprawności.  

6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, 
do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia 
oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.  

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa.  

8. Dane kandydatów na  uczniów/słuchaczy/uczestników kursów w Centrum Rozwoju 
Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu przechowywane będą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Kandydaci na uczniów/słuchaczy/uczestników kursów w Centrum Rozwoju Kompetencji 
WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu posiadają prawo żądania od 
Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz 
- z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 



przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie;  

10. Kandydaci na uczniów/słuchaczy/uczestników kursów w Centrum Rozwoju Kompetencji 
WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu mają prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Dane osobowe kandydatów na uczniów/słuchaczy/uczestników kursów  w Centrum 
Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu nie będą 
przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


