Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32; 33-100 Tarnów
NIP: 873-15-67-323

Nr akt: _________________________

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
uczeń ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia będący młodocianym pracownikiem
zatrudniony u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
Potwierdzenie szkoły branżowej I stopnia,
w której uczeń III realizuje dokształcanie teoretyczne jako pracownik młodociany
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły/osoby upoważnionej,
Pieczęć z nazwą i adresem szkoły, w tym e-mail
miejscowość, data

Nr ewidencyjny PESEL kandydata do egzaminu

Wniosek należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami
Nazwisko
Imię (pierwsze)

Imię (drugie)

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

-

Miejsce urodzenia

-

województwo

Adres korespondencyjny kandydata: ulica / nr domu / nr lokalu
Miejscowość
kod pocztowy

Poczta

tel. komórkowy

tel. stacjonarny (+ kierunek)

-

-

-

-

-

-

-

adres e-mail

Zawód, którego ma dotyczyć egzamin

Zakład, w którym nastąpi ukończenie nauki zawodu:
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy
Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

Adres: ulica / nr domu / nr lokalu
Miejscowość
kod pocztowy

Poczta

tel. komórkowy

tel. stacjonarny (+ kierunek)

-

-

-

Naukę zawodu przedłużono lub skrócono do dnia: ( dzień – miesiąc – rok)

-

-

L. dz.

Inne zakłady, w których kandydat realizował naukę zawodu:
1) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy
Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

Adres: ulica / nr domu / nr lokalu
Miejscowość
kod pocztowy

Poczta

2)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy

Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

Adres: ulica / nr domu / nr lokalu
Miejscowość
kod pocztowy

Poczta

3)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zakładu pracy

Nazwa zakładu pracy - imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli

Adres: ulica / nr domu / nr lokalu
Miejscowość
kod pocztowy

Poczta

Załączniki:
1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.
3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech
(jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
4. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
5. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze
zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty
informujące o powyższej sprawie.

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin: BSR Tarnów – 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01
lub w kasie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, ulica Kochanowskiego 32
Osoba składająca wniosek ponosi odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia z wszelkimi prawnymi konsekwencjami podania nieprawdziwych danych.
▪
▪

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm./ wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji na
temat możliwości przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego, a także szkoleń realizowanych przez Izbę i jej partnerów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
i telefonicznej na podany we wniosku e-mail/ nr telefonu. tak nie
Zapoznałam/łem się z klauzulami informacyjnymi w zakresie egzaminu czeladniczego ..

Proszę o wydanie EUROPASS-SUPLEMENT do dyplomu
(data)

(podpis kandydata/osoby składającej oświadczenie)

Wypełnia Izba
Na podstawie złożonych dokumentów Izba stwierdza, iż w/w osoba spełnia poniższy warunek dopuszczający do egzaminu czeladniczego
(rozporządzenie MEN w sprawie egz. czeladniczego, egz. mistrzowskiego oraz egz. sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych(Dz.U. 2017 r., poz. 89 z dnia 2017.01.13, § 5):

 ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub
w formach pozaszkolnych;

 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie
pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

 jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym
zdaje egzamin;

 posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie
zawodowe o kierunku
związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

 posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania
zawodu, w którym zdaje egzamin;

 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po
uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

(data)

(podpis osoby przyjmującej wniosek)

OŚWIADCZENIE
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących dane zawarte we wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez Izbę
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w celu (zaznaczyć właściwe):
•
przeprowadzenia egzaminu tak
nie

•

przekazywania mi informacji na temat możliwości przystąpienia do realizowanych przez Izbę i jej partnerów szkoleń, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej i telefonicznej na podany we wniosku e-mail/ nr telefonu tak
nie

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą Klauzulą informacyjną Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.
KLAUZULA INFORMACYJNA

IZBY RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem 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 (zwane dalej „RODO"), celem zapewnienia właściwej
ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000052883, NIP: 8731567323, REGON: 001105238

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

3.

Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

a)

zawarcia i realizacja umowy;

b)

prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności;

c)

prezentacji wizerunku osób odwiedzających obiekty Administratora;

d)

dochodzenia roszczeń;

e)

archiwizacji;

f)

udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

4.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:

a)

udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b)

prawidłowej realizacji usług (art. 6 ust 1 lit b RODO);

c)

monitorowania jakości świadczonych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO);

d)

wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO);

e)

dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO);

f)

wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO).

5.

Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:

a)

podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami, wykonywanymi w jego imieniu;

b)

firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

c)

kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił obsługę prawną;

d)

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, lub do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania.
Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem
niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Państwa praw i wolności;

8.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)

prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)

b)

prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),

c)

usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),

d)

ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),

e)

prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),

f)

prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),

g)

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)

h)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora, narusza przepisy
RODO. Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 8 w/w dokumentu, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

9.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez Państwa danych uniemożliwi Administratorowi realizację umowy.

10.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podpis przyjmującego oświadczenie:

…………………………………………

Podpis oświadczającego:

…..…………………………….…Tarnów, dn.………………………….

