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Zaw6d, kt6rego ma dotyczy 6 egzamin
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WNIOSEK za tresc zlo2oneqo o6wiadczenia z wszelkimi prawnymi konsekwencjami podania nieprawdzlwycn danycnskladajqca ponosi odpowiedzialnoSc

ZaQczniki:
Mlodociani pracownicy:
l.swiadectwo ukolrczenia branzowej szkoly I stopnia lub ukonczenia oSmioletniej szkoly podstawowej i zaSwiadczenie o ukoiczeniu kursu pzygotowujqcego do egzaminu lub

oSwiadczenie mistza l;zkolqcego o paygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.

2. Umowa o pracg w celu pzygotowania zawodowego wraz z za6wiadczeniem ukohczenia nauki zawodu wystawionym pzez pracodawca i potwierdzonym przez cech,

3, W pzypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawc0w nale2y dol4czyc wszystkie umowy o prace wraz ze Swiadectwami pracy, a w pzypadku zaliczenta nauki w szkole -

za6wiadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.

Kandydaci z rrvolnego naboru:
1. Dokument(y) potwierd;zajEcy(e) wymagany okres wykonywania zawodu, W pzypadku prowadzenia dzialalnoSci gosprodarczej : NIP

lub REGON - .w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanynn Swiadectwie czeladniczym.

2. Swiadectwo ukohczenia szkoly."' 
"""""

3. ZaSwiadczenie ukonc::enia pzygotowania zawodowego doroslych
4, Dokument potwierdzaj4cy posiadanie tytulu zawodowego w zawodzie wchodzqcym w zakres zawodu, w ktorym osoba zdaje egzamin.

5. Swiadectwo potwierdzajqce kwalifikacjq w zawodzie, w ktorym osoba zdaje egzamin lub zaswiadczenie zdania egzaminu sprawdzajqcego po ukohczeniu pzygotowania

zawodowego doroslych.

Dodatkowo wszyscy kandydaci skladajq: fotografig (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny) i oryginatdowodu oplafy za egzamin z podaniem imienia i nazwiska

zdajqcego, dokonanej w kasie lzby lub na poni2ej podany rachunek bankowy.

. Naleiy pze.dstawiC oryginaly dokument6w wraz z kopiami w celu ich uwiezytelnienia.

. Osoby niepelnosprawne ubiegajqce sig o dostosowanie warunk6w i formy pzeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potzeb skladajq dodatko'te

Nr rachunku bankowego, na kt6ry nale2y wplaci6 oplatQ za egzamin: 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

$zanowna/y Pani/Panie, prosimy zapoznai sie z ponizszq tresciq i zaznaczyc odpowiednie pole wyboru Vwrazenie izgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we Wniosku o dopuszczenie do egzaminu jest dobrowolne i nie wplywa na realizacje ustug zwiEzanych z przeprowadzeniem egzaminu
Administratorem Danycrh Osobowych, przekazanych p'zezPaniElPan4 jest lzba Rzemieslnicza z siedzibq w Rzeszowir-'

Zgodnie z ustawq z dnia 1 0 05 201 8 r o ochronie danych osobowych (Dz U 2018 r poz 1000) wyrazam zgod9 na pr;zetwarzanie moich danych osobowych obeimujEcych
dane zawarte w powy2szym wniosku przez lzbe Rzemie6lniczq w Rzeszowie w celul
. przeprowadzenia egzaminu trtak nnie
. poinformowania o mozliwo6ci przystqpienia do egzaminu mistrzowskiego trtak trnie
. przekazywania informacji na temat realizowanych przezlzbe wraz z partnerami szkolen Dtak trnie
Zostalam/empoinformowana/y,2epodanieww danychosobowychjestdobrowolneotaz,2e przyslugujemi prawodosl:?pudotresci moichdanych,atakzeprawoich
ooorawienia trtak trnie
VWra2am zgode na przekazanie kopii moich Swiadectw pracodawcy (dotyczy wylqcznie pracownik6w mlodocianych).

Podpis kandydata



Klauzula informacyjna:

osobowych I w sprawje swobodnego Przeplyv/u lakich danych (dale1 RoDo), przekazulerny Panstwu infofnracJe o pzerwafzanych przez nas da;ych
Admlnlstrator Pariatwa danycll osobowych.
Admrnistratorem Danych Osobowych jest lzbil Rzemieslnicza z siedzibal w Rzeszowie (

Uo2na siQ z nam i skontaktowac w siedzrbie, listownie lub osobiscie pod adresem e_m ai , tub tet 1 Z B:j3 6:2 88, 1l a53 20 21
C€l€ | podstswy pzetwazani.r.
BQdzl6my przelwatzac Panstwa dane osobovre w celu:

RODO),
),
bowiqzujqcych przepis6w (ari 6 ust 1 lit c RODO) ,

, z ktorymi Admirlistratora wspolpfacuje bezpo$rednio lub posrednio w zw azku z 6wiadczonyml
asadnione interesy Adilrfistralora lub podnrotow trzecich (art 6 usi 1 lrt a, RODO)l

odniesienia jakoSci Swiadczonych uslug uznaliSmy, ze sporadyczne kontaktowanie siQ w ce u
gerowac nadmiernie w Padstwa prywatnoCd, ani nie bQdzie stanowi6 nadmiernej uciq2liwo6ci

iwobec tegoto returalne, re oeekiwaliscro l?anstwo jejrealizaclr _ :
nych uslug, a PansMo bgdzi€cle najlepszyrn ich reaen2entem; - -

ozostalq nasze ofertq i realizowanymi usluqami
ristwa danych osobowych, w ten spos6b oqraniczamy kqg osdb majqcych do nich dostep

co dolyczy pracy, a nie 2ycie prywatne

iadczonymi uslugami - w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji zamowrenia; pzypominamy
zanych z realizacjq uslugi;
ownie2 swiadczenia uslug lub wykonanja umow, w tym dostawcy uslug technicznych (tacy jak firmy

sq dane, podmioty oferujqce uslugi zwiqz€rne z prowadzeniem dzialai pfomocylnych pzez Internet),
zdawczoSci linansowej;
nje organow wladzy publicznej, w zakresie I w celach, ktore wynikajq z puepisow prawa,

adstwa zgody nie bedq udostQpniane dane osobowe poza obszar EOG

Bgdziemy pr va dane osobowe do ahwili cofniQcia na ich puetwarzanie, zgloszenia 2qdania ich usunigcia lub innego podobn€go z:qdania.
Dane bQdq czas wymagany pzez PtzaPisy prawa dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczen prawnych Admini"k"t,l" tjane osobowe bQdq przechowywane z zachowantemniezbQdnych ich i organizacyjnych umo2liwiajEcych odpowiednie ich zibezpieczenie w celu ochrony Paristwa praw i wolno6cr;
Prawa osdb lczg.
Na podstawie RODO pzysluguje Paistwu
a) prawo dostepu do swoiclt danych ofa;r oLrzymanta ich kopij;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swotch danych
c) prawo do usuniQcta danych osobowych,
d) prawo do ograotczeniapzetwarzanta danych,
e) prawo do wniesienia spr;:eciwu,
f) prawo do przenoszenia (lanych,
g) prawo do cofniqcia zgod/ na przetwarzanie danych osobowych wyrazonej na podstawie art 6 ust l l(t a RODOi
h) prawo do wnieslenia skafgi do Prezes UODO (na adres Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 0O - '193 Warszawa)

Obowiqzek podania danych.
PodEnleprzezPanstwadanychlestdobrowolne,aleproszewzrqapoduwagQ zesqoneniezbQdnedorcaltzaclpzezAdministratoraus[tg
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W stosunku do Padstwa danych nte bQdq przetwarzane w spos6b zautc)matyzowany

Podpis kandydata

Wypelnia lzba
Na podstawie zlo2onych doflument6w l;lba stwierdza, i2 w/w osoba spelnia jedne z warunk6w dopuszczeniowych do egzaminu czeladniczego okreSlony w Rozporzqdzeniu
MENwsprawieegzaminuc;zeladniczego, egz,mistrzowskiegoorazegz sprawdzajqcego,przeprowadzanychpzezkomisjeegzaminacyjneizbrzemieAlniczych(DzU 22017
r nnz AO AA znAi'n:m\
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