
………………………………., dnia ………………………… 

 

ZAŚWIADCZENIE 

O PRZYJĘCIU NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU 

 

Zaświadczam, że w roku szkolnym 2023/2024 zapewniam odbywanie praktycznej nauki zawodu  

uczennicy/ uczniowi 

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

zam. ……………………………………………………………………………………………………………. 

w zawodzie…………….……………………………………………………………………………………….. 

pod nadzorem…….…………………………………………………………………………………………….. 

który/ która posiada 

1) Kwalifikacje zawodowe (tytuł mistrza/ nr dokumentu, przez kogo wydany)  

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

2) Kwalifikacje pedagogiczne (nr dokumentu, przez kogo wydany)   

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

IMIĘ I NAZWISKO właściciela zakładu …………………………………..…………………………………. 

Nazwa zakładu pracy…………………………………………………………………………………………… 

Adres zakładu pracy…………………………………………………...……………………………………….. 

NIP zakładu…………………………………………...………………………………………………………... 

REGON zakładu……………………………………………………………………………………………….. 

Telefon do zakładu……………………………………………………………….…….………………………. 

 

………………………………………. 

   (pieczęć i podpis)      

 



                
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

(udzielona przez pracodawcę kandydatowi na potrzeby rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia w Dobrzeniu Wielkim  
z siedzibą w Dobrzeniu Małym) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w Deklaracji zgody dotyczącej praktycznej nauki zawodu (…) w 

tytule pisma j.w., przez administratora danych t.j. Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w skład którego wchodzi Branżowa Szkoła I 

Stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym, w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły oraz w przyszłości po podpisaniu umowy z 
kandydatem – realizacji przez niego obowiązku dokształcania teoretycznego w szkole. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Podstawą  przetwarzania danych jest moja zgoda. 
 

3. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (wymagana forma pisemna). Jednakże, udzielona zgoda dla kandydata obowiązuje  do 

zakończenia procesu rekrutacji w Branżowej Szkole I stopnia w Dobrzeniu Wielkim. 
 

4. Odbiorcami  danych mogą  być upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz podmioty uprawnione do odbioru danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, (OKE – zgłoszenie pracownika młodocianego na egzamin, w przypadku podpisania umowy o 

pracę). 

 
5. Mam prawo żądania od administratora dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018 poz.1000,  tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781. 

 

 

 

                  

https://uodo.gov.pl/

