
 

 

1. Dane osobowe 

 

                               
NAZWISKO IMIĘ PIERWSZE 

                               

IMIĘ DRUGIE  

 

 

2. Data i miejsce urodzenia 

 

 

 

 

 

 

3. Imiona rodziców 

 
                               

IMIĘ OJCA 
 
 

IMIĘ OJCA 

IMIĘ MATKI 

 

 

4. Pesel 

 

 

 

 

5. Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Adres do korespondencji
* 

 

 
 

 

 

 

 

*
tylko w przypadku, gdy adres jest inny niż w pkt. 5 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na kurs operator 
wielooperacyjnych maszyn leśnych typu Harwester 

 

………………………………………………………… 
    Data przyjęcia zgłoszenia 

…………………………………..…………..………… 
 Numer zgłoszenia 

……………………………………….…….………. 
  podpis przyjmującego 

 

                                      
DD/MM/RRRR 

rtDD/MM/RRRR 

MM/RRRRdddd 

MIEJSCE URODZENIA 

                   
WOJEWÓDZTWO KRAJ 

           
PESEL 

 
 
 
 
                                        

MIEJSCOWOŚĆ  NR DOM.* 

                                       

ULICA NR DOM.  NR MIESZ. 

               -                        

WOJEWÓDZTWO KOD POCZTA 

                                       
MIEJSCOWOŚĆ  NR DOM.* 

                                       

ULICA NR DOM.  NR MIESZ. 

               -                        

WOJEWÓDZTWO KOD POCZTA 



 

7.  Dane kontaktowe 
 
0 

         
0 

                              
TEL. STACJONARNY TEL. KOMÓRKOWY E-MAIL 

   

 

Wymogi formalne:                                                                                       TAK        NIE 

 

- jestem osobą pełnoletnią                                                                              

 

- mój stan zdrowia pozwala mi na udział w kursie                                         

 

- posiadam prawo jazdy kat. B 

 

- posiadam wykształcenie co najmniej zawodowe 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem kursu operator wielooperacyjnych maszyn leśnych typu 

Harwester. Akceptuję treść i warunki Regulaminu. 

 

 

                                                                                             ......................................................................... 
                                                                                                                                                (data i podpis kandydata) 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 
 

 administratorem danych jest Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie z siedzibą w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2, 12-220 Ruciane-Nida tel. 

87/423 11 28, e-mail: zsdilsz@wp.pl 
 dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 150 oraz art. 134 ustawy Prawo oświatowe, w związku z ciążącym na 

administratorze obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i ważnym interesem publicznym proporcjonalnym do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 
lit. g RODO); 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie wniosku, zaś konsekwencją nie przedłożenia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów będzie pominięcie tych kryteriów; 

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom; 

 dane będą przechowywane do końca okresu, w którym kandydat będzie uczęszczać do szkoły, a w przypadku kandydata nieprzyjętego – przez okres 
roku od zakończenia rekrutacji; 

 przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:korzuch@infoic.pl 

 

 

WIARYGODNOŚĆ POWYŻSZYCH DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM 

 

         ……………….............………….….………….…, dnia ……………….............………….…r. 

 

                 _________________________________________ 

                                               (podpis) 


