
……….…………………………….                                                                      ..……………………….……………, dnia ................... 
                  pieczęć szkoły 

                                                                                                    
 

        Dyrektor 

        Centrum Kształcenia Zawodowego  

                                                                                                                  w Zespole Szkół  

        w Dobrodzieniu 

        ul. Oleska 7 

        46 – 380 Dobrodzień 

 

 

 

SKIEROWANIE 

NA TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

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

(nazwa i adres szkoły/placówki) 

kieruje ucznia/uczennicę …………………………………………………………………PESEL*……..……………...…….………………... 

(imiona i nazwisko ucznia/uczennicy) 
urodzonego/ną ……………………………………..……….. w ………………………………………….….…………………………….……..…   
                                                  (data urodzenia ucznia/uczennicy)                                                          (miejsce urodzenia ucznia/uczennicy)                                                                 

 
na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników  ……………………………….. stopnia 
 
w zawodzie ……………….…………………………..…..……………………………………………………….…………..……………….…….…..                              
                                                      (nazwa i symbol cyfrowy zawodu)   

w terminie ……………………………………………………………………………………………………………..…….………..…………………… 

Zakres dokształcania teoretycznego obejmuje treści programu nauczania w ww. zawodzie.  
 
 
          …………………............................................ 
                                                                                                                                                                                                            (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 
Otrzymuje: 
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu 
 
2. Pracodawca młodocianego pracownika: ……………………………………………………………………………………………….… 

                                                                                                  (nazwa i adres zakładu pracy) 

3. A/a 

                                                                                                                                                                                                                       
 
Dodatkowe informacje dla młodocianego pracownika: 

1. Miejsce odbywania się turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
2. Uczeń zobowiązany jest do podania wychowawcy turnusu danych kontaktowych do rodzica/opiekuna 

prawnego. 
3. Uczeń posiadający orzeczenie lub zaświadczenie o dysfunkcjach i wszelkich zaburzeniach zdrowotnych 

zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy turnusu o stanie faktycznym swojego zdrowia. 
 
* W przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość 
 



 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu 
 
 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 

Informujemy, iż: 
1)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kształcenia Zawodowego 
przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46 – 380 Dobrodzień jest Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu. 
2)   W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora 
ochrony danych osobowych: Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres                                                  
e-mail: iod@powiatoleski.pl. 
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego                                              
w Dobrodzieniu  – przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na podstawie  obowiązujących  
przepisów  prawa,  zawartych  umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy). 
4)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia/kursu oraz w celach 
organizacyjnych CKZ w Dobrodzieniu. 
5)   Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa. 
6)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                       
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  
7)  Przysługują Ci prawa:  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                               
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, do przenoszenia danych. 
8)  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne                            
z RODO, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, który jest organem nadzorczym. 
9)  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
10)  Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 

 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami, w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje opiekun 
prawny. 
        
 
 
 
        
        ……………………………………   
                 data i podpis 


