
  ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 

  IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 

  W BIAŁYMSTOKU 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5        ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok     www.zsz5.pl 
w BIAŁYMSTOKU                                          tel. 85 653 24 55     fax. 85 653-12-78                zsz5@um.bialystok.pl 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY  

 w warsztatach zawodowych 8-klasisty 

………………………………………………………………………………………...... 
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych 

nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok  

oraz oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ: 

1. jestem osobą uczącą się w klasie ósmej szkoły podstawowej, 

2. jestem zainteresowany kształceniem zawodowym, 

i deklaruję uczestnictwo w zajęciach (*proszę wstawić X przy każdych zajęciach, w których chcesz 

wziąć udział) 

* Termin Tematyka zajęć 

Branża budowlana: 

 06.05.2023 (sobota) 

godz. 11.00 – 15.00 
Projektowanie aranżacji wnętrz. 

Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich. 

 13.05.2023 (sobota) 

godz. 11.00 – 15.00 
Czytanie dokumentacji technicznej. 

Wykonywanie konstrukcji w systemach suchej zabudowy. 

 16.05.2023 (wtorek) 

godz. 15.00 – 17.00 
Wykonywanie instalacji sanitarnych - zgrzewanie rur PP. 

 19.05.2023 (piątek) 

godz. 15.00 – 18.00 
Wykonywanie obróbek dekarskich. 

 25.05.2023 (czwartek) 

godz. 15.00 – 18.00 
Wykonywanie obróbek dekarskich. 

 27.05.2023 (sobota) 

godz. 11.00 – 15.00 
Sporządzanie zapotrzebowania materiałowego. 

Wykonywanie prac posadzkarskich. 

 03.06.2023 (sobota) 

godz. 11.00 – 15.00 
Zasady wiązania cegieł w murze. 

Wykonanie muru z cegieł. 

Branża fryzjerska: 

 16.05.2023 (wtorek) 

godz. 15.00 – 18.00 
Zabiegi pielęgnacyjne włosów. 

 23.05.2023 (wtorek) 

godz. 15.00 – 18.00 
Lokowanie włosów. 

 30.05.2023 (wtorek) 

godz. 15.00 – 18.00 
Stylizacja fryzur. 

 

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

     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)              (czytelny podpis uczestnika projektu) 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA  

w warsztatach zawodowych 8-klasisty 

 

Dane kontaktowe uczestnika/uczestniczki  

Imię i nazwisko  

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr domu/lokalu  

Telefon kontaktowy ucznia  

Adres poczty elektronicznej  

Nazwa szkoły, miejscowość 
 

 

Klasa (np. 8a)  

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem(am) się z regulaminem uczestnictwa w warsztatach i zobowiązuję się zastosować 

do jego postanowień; 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku uczestnika projektu (zdjęcia, 

filmy) przez Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku; 

 wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego dziecka w  warsztatach w terminie maj – 

czerwiec 2023r. oraz biorę odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa 

w drodze do miejsca rozpoczęcia zajęć i powrotnej do domu po ich zakończeniu; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku 

danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia ucznia do udziału w warsztatach 

w celu prowadzenia i realizacji tych zajęć; 

 jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o 

prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne w razie 

wypadku i choroby podczas warsztatów. 

 

 

Białystok, …………………          ………………………………...               ……………………………….            

 miejscowość, data                          czytelny podpis uczestnika/czki projektu                czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych  

Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok, 

reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez 

korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85653 24 55.  

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez ZSZ nr 5 danych osobowych może się 

Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 600 887 8513. 

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w warsztatach organizowanych 

w zakresie działalności edukacyjnej oraz promocji Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku 

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.  

4. Podanie lub przekazanie Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo 

odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez 

Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości 

uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.  

5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani 

wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na 

podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi 

serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.  

7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 

 lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.  

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia  

i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które 

zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania 

zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.  

 

……………..………...………….…………………………………... 

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


