
 .............................................  ......  Łódź, dn ...............................  
/ imię i nazwisko / 

 

................................................................. 

/telefon 

................................................................. 

/adres/ 

Do Dyrektora  

Centrum Kształcenia Ustawicznego  

Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

Łódź 91-029, Wielkopolska 70/72 

Proszę o przyjęcie do Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi, na kurs na licencję 

maszynisty. 

 

Dane kandydata: 

 
1.Nazwisko: ........................................................................................................................................  

2.Nazwisko panieńskie dla mężatek: ................................................................................................... 

3.Imiona:   1.............................................................. 2…….…………………………………  

4.Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................  

5.Pesel: ................................... ,  

6. Seria i nr dowodu osobistego: ........................................................................................................  

7.Adres zameldowania:  ....................................................................  .  ..............................................  

 8.Adres do korespondencji……………………………………………………………………… ....  

9.Ukończona szkoła  / nazwa szkoły i data: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Jestem zainteresowany/na miejscem w Bursie Samorządu Województwa w Łodzi TAK/NIE 

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź, w imieniu, którego działa 

Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi. Dane zawarte w składanych wnioskach rekrutacyjnych zostaną 

wykorzystane na potrzeby rekrutacji i prowadzenia dokumentacji na kursie na licencję maszynisty 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji 

maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 211, z późn. zm.). 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nauki na kursie bądź przez okres wymagany 

obowiązującymi przepisami prawa. Dane udostępniane przez Państwa będą podlegały 

udostępnianiu podmiotom trzecim jedynie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich.(Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  

 

□  TAK      □ NIE 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez CKU SWŁ w Łodzi lub przez inne osoby na zlecenie CKU 

SWŁ w Łodzi mojego wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten 

wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 

metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w ramach promocji Centrum, materiałach służących  



popularyzacji działań CKU SWŁ w Łodzi w zakresie edukacji poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku w: 

a) Mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, 

b) w prasie, 

c) broszurach, ulotkach, gazetach itp. 

 

□ TAK         □ NIE 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem  poinformowany o prawie dostępu do swoich 

danych, ich poprawiania i usuwania,  ich sprostowania, do usunięcia danych ( „prawo do bycia 

zapomnianym”),ograniczenia przetwarzania,  do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania 

(Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 wprowadzająca Rozporządzenie 

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 ) 

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                              prawidłowość danych zawartych w podaniu  

                                                                                                                             potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 

 

 
 

 

 
 

 

Załączniki: świadectwo ukończenia szkoły, 2 fotografie, badania  lekarskie,  


