
 Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II Stopnia w Pilźnie 

  PODANIE 

o przyjęcie do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły II Stopnia w Pilźnie 

  

DANE KANDYDATA  

Nazwisko  
 

                                              

Imię (imiona)                        

PESEL                                                

Data i miejsce 

urodzenia  
                                              

Adres zamieszkania  

Kod pocztowy      -        Miejscowość                   

Ulica                                  nr      

Województwo                                     

Telefon kontaktowy                                                

  e-mail:   

  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Rzemieślniczej Branżowej Szkoły II Stopnia w Pilźnie  w zawodzie   

                (zaznacz tylko jeden wybrany zawód): 

 

UKOŃCZONA SZKOŁA  

Nazwa Szkoły   

Adres szkoły   

Rok ukończenia   

Zawód   

Uzyskana kwalifikacja        Świadectwo czeladnicze 

       Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie                  

  

Lp. RBS I 

 

RBS II Zaznacz 

właściwe 

1 Sprzedawca Technik handlowiec  

2 Operator obrabiarek skrawających 
Technik mechanik 

 

Ślusarz 

3 Elektryk Technik elektryk  

4 Mechanik pojazdów samochodowych 
Technik pojazdów samochodowych 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

5 Fotograf Technik fotografii i multimediów  

6 Stolarz Technik technologii drewna  

7 Cukiernik 
Technik technologii żywności 

 

Piekarz 

8 Kucharz Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

9 Fryzjer Technik usług fryzjerskich  

10 Murarz-Tynkarz Technik budownictwa  

11 Monter sieci i instalacji sanitarnych Technik inżynierii sanitarnej  

12 Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

Technik robót wykończeniowych  

w budownictwie 

 

 

 



 

 Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II Stopnia w Pilźnie 

Do wniosku załączam (zaznacz właściwe)  

□ świadectwo ukończenia szkoły  

□ dyplom potwierdzający kwalifikację  

□ zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej 

□ trzy fotografie  

□ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  

□ inne, np.: orzeczenia, opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp.: 

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

  

  
………………………………………………  

                                                         (data i podpis kandydata)  

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły II Stopnia w Pilźnie  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II Stopnia w Pilźnie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. 

Lwowska 14, 39-220 Pilzno, www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl tel:  14 690 18 14 adres poczty e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosla-pilzno.pl.  

2) Został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Adrian Murczek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 

inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl  

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane w celu:  

 przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i przyjęcia lub odrzucenia kandydatów w toku rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia 

obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 130,134,149,150,159,160 ,161 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. — Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1481,1818 i 2197 ze zm.)  

4) W każdym czasie może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podsta wie zgody, przy czym 

wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

5) Podanie wszystkich danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak podanie określonych danych osobowych na potrzeby przyjęcia do szkoły jest 

wymogiem ustawowym, opisanym w przepisach prawa oświatowego — bez tego nie będzie możliwe uwzględnienie zgłaszanego kandydata w toku rekrutacji  

6) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym 

profilowania  

7) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców firmy informatyczne, zajmujące się ochroną danych osobowych; oprócz 

tego Administrator może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych kandydata 

podmiotom prywatnym i publicznym;  

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;  

9) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przechowywane przez następujące okresy:  

 dane osobowe kandydatów przyjętych przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym słuchacz uczęszcza do szkoły 

 dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego, gdy nie została wniesiona skarga 

do sądu administracyjnego lub została wniesiona skarga i zapadło rozstrzygnięcie — przez okres roku;  

 dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego, gdy została wniesiona skarga do 

sądu administracyjnego i nie zapadło rozstrzygnięcie — przez okres potrzebny do zapadnięcia prawomocnego rozstrzygnięcia;  

10) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych swoich i kandydata, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;  

11) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe lub dane 

osobowe kandydata są przetwarzane niezgodnie z prawe 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz 

przysługujących w związku z tym praw słuchaczy, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, 

zostanie Państwu przekazana na późniejszym etapie po wpisaniu na listę słuchaczy Szkoły. 

 

 

 

http://www.szkolyrzemiosla-pilzno.pl/
mailto:sekretariat@szkolyrzemiosla-pilzno.pl
mailto:inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

