
Formularz zgłoszeniowy na KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO  MATURY w roku szkolnym 2022/23 

 
Imię 
 

 

 
Nazwisko 
 

 

 
E-mail 
 

 

 
Telefon 
 

 

Język polski - poziom podstawowy 

Matematyka - poziom podstawowy 

Język angielski – poziom podstawowy 

Proszę podkreślić wybrany przedmiot. 

 

Uwaga:  

Opłata jednorazowa za wybrany przedmiot kursu maturalnego  wynosi   800 złotych. 

Pakiet 3 przedmiotów : j. polski, matematyka, j. angielski – opłata wynosi 2100 złotych.  

na konto        37  1030 1508 0000 0005 5015 5079             

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Nr 1 w celu rekrutacji na kurs przygotowujący do matury.* 

□ Wyrażam zgodę umieszczenie moich danych w bazie kandydatów na kurs 

przygotowujący do matury. Dane zostaną umieszczone w bazie kandydatów, w 

przypadku gdy ze względu na niedostateczną liczbę osób kurs zostanie rozpoczęty w 

późniejszym terminie. Dane w bazie będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.*  

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika kursu. 

 

___________________________________ 

(Data i podpis osoby) 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika kursu 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 z siedzibą przy ul.  S. 

Noakowskiego 6 w Warszawie (kod pocztowy: 00-666), tel.: (22) 825 69 15, adres e-mail: sekretariat@cku1.edu.pl zwane 

dalej Szkołą reprezentowane przez dyrektora szkoły. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy 

o kontakt na adres mailowy: IOD@cku1.edu.pl lub listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest 

adresowana do inspektora ochrony danych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) rekrutacji uczestników kursu i umieszczenia w bazie osób zainteresowanych uczestniczeniem w kursie maturalnym na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) realizacji kursu maturalnego - umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit b RODO); 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i 

rachunkowości (podstawa z art. 6 ust.1 lit c RODO); 

d) w  sprawach  dochodzenia  roszczeń z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej, obrony   przed   tymi   roszczeniami,   

w   ramach   prawnie   uzasadnionego   interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, firmy świadczące usługi hostingu 

poczty elektronicznej; podmioty przetwarzające dane we własnym imieniu: banki (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 

RODO);  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania i po jego zakończeniu:  

a) w związku z zawarciem, realizacją i doprowadzaniem do zawarcia umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń z umowy (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach 

publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą przysługiwały nadzwyczajne 

środki zaskarżenia; 

b) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej - do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego 

dotyczącego związanej z nią transakcji (okres określają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa); 

c) w celu umieszczenia danych w bazie kandydatów na kurs maturalny przez okres 12 miesięcy;  

d) w celach dowodowych dla ustalenia istnienia praw lub roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony – do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku 

wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą 

już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego) do ich 

prawomocnego zakończenia.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz 

inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność  przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich niepodania   nie   będzie   

możliwości uczestniczenia w kursie maturalnym.  


