
 
DEKLARACJA uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, 20-337 Lublin, ul. Pogodna 52, tel. (81) 744-15-39, 744 02 27 

 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):   

nazwisko:                        

                        

nazwisko rodowe:                        

                        

imię (imiona):                        

                        

data i miejsce urodzenia:                        

 d d m m r r r r                

numer PESEL:                        
 w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość   

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):   

miejscowość:                        

                        

ulica i numer domu:                        

                        

kod pocztowy i poczta:   -                     

                        

nr telefonu          e-mail:  

Wypełnioną deklarację proszę przesłać na adres kursy@cku2.pl  lub sekretariat@cku2.pl 
 
Zgoda na przetwarzanie danych słuchacza 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku rekrutacyjnym, tj. imienia, nazwiska, daty i miejsca 

urodzenia, numeru PESEL, numeru telefonu, przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie w celach: rekrutacji, ewidencji, 

komunikacji na odległość, przystąpienia do egzaminów zewnętrznych, monitoringu w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu edukacji. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin.  

 

 Lublin, dn.  …………………………….     ...........................……………………… 

    czytelny podpis  

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

Zawód Nazwa kwalifikacji Oznaczenie 
Wybór 

/zaznaczyć x/ 

Czas 
trwania 

TECHNIK ADMINISTRACJI Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68.  4 semestry 

TECHNIK LOGISTYK  
Obsługa magazynów AU.22.  2 semestry 

Organizacja transportu AU.32.  2 semestry 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB 

OPERACYJNYCH 

Obsługa operacyjna portu lotniczego AU.37.  3 semestry 

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej AU.38.  1 semestr 

TECHNIK SPEDYTOR Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów AU.31.  4 semestry 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 
Sprzedaż produktów i usług reklamowych AU.29.  2 semestry 

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej AU.30.  2 semestry 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Prowadzenie rachunkowości AU.36.  2 semestry 

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych AU.65.  2 semestry 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych TG.14.  2 semestry 

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych TG.15.  2 semestry 

TECHNIK FOTOGRAFII  
I MULTIMEDIÓW 

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AU.23.  3 semestry 

Realizacja projektów multimedialnych AU.28.  1 semestr 

FLORYSTA Wykonywanie kompozycji florystycznych RL.26.  2 semestry 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Świadczenie usług opiekuńczych MS.05.  2 semestry 

     

mailto:kursy@cku2.pl
mailto:sekretariat@cku2.pl


 

Klauza informacyjna dla słuchacza 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie z siedzibą: ul. Pogodna 52, 20-337 

Lublin.; 

 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: e-mail: kadry@cku2.pl, tel. 81 744 39 15 wew. 26; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rekrutacji, ewidencji, komunikacji na odległość, przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych, monitoringu w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu edukacji na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie 

oświaty (D.U. z 2017 r. poz. 2168) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.08.2014 w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji (D.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.); 

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie oraz Gmina 

Lublin; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie elektronicznym na serwerach firmy VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 

Wrocław; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie www.cku2.pl; 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie do szkoły lub skreślenie z listy słuchaczy. 

  

Przyjęłam / Przyjąłem do wiadomości 

 

 Lublin, dn.  ……………………………    ...........................……………..............………… 

    czytelny podpis  

 
 

http://www.cku2.pl/

