
 

 

 

 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

44-200 Rybnik  |  ul. Rudzka 13  budynek A  |  tel. 32 42 22 433  |  tel. 32 42 22 416  |  fax 32 42 29 178 

e-mail: sekretariat@rcez.pl  |  www.rcez.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Nazwa kursu: ………………………………………………………………………………… 

Termin kursu: ………………………………………………………………………………... 

 

DANE OSOBOWE 
(proszę o czytelne wypełnienie zgłoszenia) 

 
NAZWISKO I IMIĘ/IMIONA  …….……………………..……….………………………………….. 

DATA URODZENIA         ……………………………….....………………………………............ 

MIEJSCE URODZENIA   ……………………………………..……………………………………. 

WOJEWÓDZTWO           …………………………………………………………………………… 

PESEL     

  

ADRES ZAMIESZKANIA  ………………………………………………………………................ 

TELEFON KONTAKTOWY, E-MAIL ………………………………….………..……………........ 

DANE FIRMY (jeżeli miałaby być wystawiona faktura na firmę) 

 

NAZWA FIRMY                 …………………………………………….……………………………. 

ADRES FIRMY                  …………………………………………….……………………………. 

NIP FIRMY                        …………………………………………….……………………………. 

OSOBA REPREZENTUJĄCA FIRMĘ (prezes, dyrektor, kierownik) .…………………………. 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie zgłoszenia dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym, a o wszystkich zmianach niezwłocznie poinformuję szkołę pisemnie lub osobiście. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji kursu przez 

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie tych 

danych także po zakończeniu kursu,  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 

 Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na nieodpłatne: rejestrowanie mojego wizerunku podczas zajęć, konkursów 
i uroczystości organizowanych przez RCEZ-CKZiU w Rybniku, wykorzystanie i przetwarzanie tego wizerunku oraz 
danych osobowych na potrzeby związane z promocją Centrum (kronika szkolna, fotograficzna dokumentacja 
uroczystości, gazetki ścienne, foldery i ulotki reklamowe, strona internetowa szkoły i powiązane z nią portale) na okres 
kształcenia w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, 
że: 
- administratorem danych będzie RCEZ-CKZiU z siedzibą przy ul. Rudzka 13 w Rybniku, kod pocztowy: 44-200; 
- przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy i mogą być w tym celu 
poddawane dalszemu przetwarzaniu przez podmioty podległe lub nadzorowane przez RCEZ-CKZiU; 
- przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy; 
- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 
- w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę. 
 
 

……………………………………………… …………………………………… 
DATA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ DATA  I  PODPIS UCZESTNIKA KURSU 

           


