
WNIOSEK 

o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany  w formie zaocznej  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i oznaczenie kwalifikacji) 

Dane osobowe: 
 

1. Nazwisko: 
 
 

2. Imię(imiona): 

 

3. Imiona rodziców:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Data urodzenia:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  PESEL:  

 

7. Adres zameldowania:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Miejscowość zameldowania (proszę zaznaczyć odpowiednio): a) miasto powyżej 5 tys., b) miasto do 5 

tys., c) wieś 

9. Adres do korespondencji (wpisać w przypadku, gdy jest inny niż adres zameldowania): 

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

10. Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Adres Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Wykształcenie (proszę zaznaczyć odpowiednio): a) podstawowe, b) gimnazjalne, c) zawodowe,              

d) średnie, e) wyższe,   f) inne………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Nazwa i rok ostatnio ukończonej szkoły:…………………………………………………………………………………………….… 

14. Osoba (proszę zaznaczyć odpowiednio): a) pracująca, b) niepracująca, c) zarejestrowana w Urzędzie 

Pracy w:……………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

15. Osoba (proszę zaznaczyć odpowiednio): a) pełnosprawna, b) niepełnosprawna (nr orzeczenia                                                                         

o niepełnosprawności):………………………………………………………………………………………………………………….......... 

16. Czy jest/był(a) Pan/Pani już słuchaczem CKU w Siedlcach:   a)TAK,              b) NIE 

 

17. Załączniki: 

  
   
 a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
 b)zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie 

………………………………………………………………… 
      (data i podpis osoby składającej) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kwituję odbiór dokumentów (data i podpis):  ……………………………………………………………………………………….…….. 

 

 

 

           

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. 

W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych 

danych przez szkołę oraz organ założycielski i ograny uprawnione do nadzoru nad jednostkami 

oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem bazy danych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego 

z siedzibą w Siedlcach przy ul. Browarnej 4. 

Jednocześnie oświadczam, że dobrowolnie podałem/am swoje dane osobowe i zostałem/am 

poinformowany/a o możliwości wglądu w swoje dane i ich poprawiania. 

 

………………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na  nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (głosu, wypowiedzi, imienia, 

nazwiska, itp.) w wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie, 

akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach realizowanych w ramach statutowych działań 

CKU w Siedlcach. Przetwarzanie wizerunku odbywać się będzie zgodnie z ustawą o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 

……………………………………… 

 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


