Wieruszów, dnia ................................

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadczam, że zapewniam odbywanie praktycznej nauki zawodu uczennicy / uczniowi
..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia )
zam.:. ......................................................................................................................................
w zawodzie: ............................................................................................................................
od dnia ........................................................ do dnia .............................................................
Jednocześnie oświadczam, że:
1/ Posiadam kwalifikacje zawodowe / nr dokumentu, przez kogo wydany / ........................
.................................................................................................................................................
2/ Posiadam kwalifikacje pedagogiczne /nr dokumentu , przez kogo wydany/ ....................
.................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO właściciela zakładu/sklepu ...................................................................
Nazwa zakładu pracy...............................................................................................................
Adres zakładu pracy ................................................................................................................
NIP zakładu .............................................................................................................................
REGON zakładu .....................................................................................................................
TELEFON zakładu .................................................................................................................

Zobowiązuję się do przedłożenia umowy o praktyczną naukę zawodu do dnia 1 września br.
W przypadku rozwiązania umowy
do poinformowania o tym fakcie szkołę.

o

praktyczną

naukę

zawodu

zobowiązuję

.........................................
(pieczęć, podpis)

się

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 )
informuję, iż:
1.
2.
3.
-

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie. Kontakt
z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
telefonicznie: 62 784 13 21
listownie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów
e-mail: poczta@zsp.wieruszow.pl
W ZSP w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności zapewnieniu bezpłatnego nauczania w
zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnienia nauczycieli szkoły posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizacji programów nauczania
uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawy programowe kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego, realizacji ramowych planów nauczania, realizacji zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także
dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dokonania niezbędnych
rozliczeń, w szczególności podatkowych w związku z zawarciem umowy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO;
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające
z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień,
podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli
rewidenci, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w
tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane
są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami), sądy i organy publiczne, którym jest ZSP w Wieruszowie
zobowiązany udostępnić Państwa dane.
ZSP w Wieruszowie nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do
realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej
zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu
upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich
usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do
przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Wieruszowie, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować
niemożliwością realizacji wniosku. W przypadku zawierania umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich
niepodania będzie niemożność jej zawarcia.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

