
_________________________________________             _________________________________ 

(Imię i Nazwisko Kandydata)                                                                (Miejscowość, data) 
 

_______________________________ 
(PESEL) 
 
_______________________________ 
(Gimnazjum) 
 
 

FORMULARZ PODANIA  

 
Proszę o przyjęcie mnie do 

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu 
w roku szkolnym 2019/2020 

                       ul. Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość, Tel. 84 639 79 17 

 
zaznacz w tabelce wybrany zawód ,,x”                                                    

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  FRYZJER  

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  KUCHARZ  

BLACHARZ SAMOCHODOWY  CUKIERNIK  

LAKIERNIK  PIEKARZ  

KIEROWCA MECHANIK  STOLARZ  

ŚLUSARZ  MURARZ-TYNKARZ  
KRAWIEC (KONFEKCJONOWANIE, OPERATOR MASZYN 

SZWALNICZYCH) 

 
CIEŚLA  

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH  

(FREZER, TOKARZ+ UPRAWNIENIA SPAWACZA) 

 
DEKARZ (DACHY) 

 

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH    
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄCZEŃ SANITARNYCH    

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

 
Adres ucznia__________________________________________________ 

 
Telefon________________________ 
 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) 
_______________________________________________________________ 

 
Miejsce pracy i zawód matki 
__________________________________________________________________ 

 
Miejsce pracy i zawód ojca 

_______________________________________________________________ 
 
Do podania dołączam 

1. Świadectwo ukończenia III klasy Gimnazjum 
2. Dwa zdjęcia 

 
Dodatkowe uwagi: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________                       

 
 

                                                              ___________________________ 
                                                                       (Podpis Kandydata)   



OŚWIADCZENIE 
 

w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 w celach rekrutacyjnych 
 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Zamościu. 
 Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, o prawie do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych; 

• wycofania wyrażonej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody 

przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie 
pisemnego oświadczenia lub drogą mailową.1 

• złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (Organu Nadzorczej), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji 
wymienionego wyżej celu. 
 

 
 

 
……………………………………………………………… 

(data i podpis składającego oświadczenie/prawnego opiekuna) 

                                                 
1 Uwaga! jeśli wyrażenie zgody nastąpiło w trakcie rozmowy telefonicznej a rozmowa ta nie jest utrwalona i 

archiwizowana, to należy potwierdzić fakt wyrażenia zgody w inny trwale zapisany sposób a wycofanie zgody na 

przetwarzanie musi być możliwe również w trakcie rozmowy telefonicznej i ten fakt musi być również odnotowany 

w systemie informatycznym obsługującym proces przetwarzania danych. 


