PODANIE O PRZYJĘCIE

ROCZNA SZKOŁA BROADWAY BEAUTY® COLLEGE
A. WYPEŁNIA KANDYDAT

WYBIERZ KIERUNEK
            Makijaż Permanentny Basic            Makijaż Permanentny Expert            Face & Body Modelling
            Kosmetologia Expert            Podologia
WYBIERZ MIASTO I TRYB NAUCZANIA
Katowice

Warszawa

Poznań

Kraków

tryb zaoczny (dwa dni zajęć w weekend (sobota/niedziela) raz w miesiącu)

Wrocław

Gdańsk

tryb dzienny (dwa dni zajęć w tygodniu roboczym, raz w miesiącu.)

SPOSÓB PŁATNOŚCI
            wpłata za cały rok

raty

DANE O KANDYDACIE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data
3. Adres do korespondencji
4. E-mail

  5. Numer telefonu

6. Wykształcenie

         miejscowość i data

podpis kandydata

B. WYPEŁNIA KANDYDAT PO PRZYJĘCIU DO ROCZNEJ SZKOŁY

1. Miejsce urodzenia
2. PESEL (w przypadku jego braku, rodzaj, seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
3. Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres do korespondencji)
4. NIP (należy uzupełnić tylko w przypadku, kiedy wystawiana będzie faktura)

         miejscowość i data

podpis kandydata

C. WYPEŁNIA PRACOWNIK

1. Dane zgodne z dowodem osobistym
								data, podpis pracownika
2.Przedstawiono świadectwo ukończenia
        rodzaj szkoły

data, podpis pracownika

www.broadwaybeauty.pl

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

zebrane przez Administratora;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania - gdy Państwa dane są
nieprawidłowe - można żądać ograniczenia przetwarzania tych
danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych;

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żaneta
Gortat Stanisławska prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą: Broadway Beauty Żaneta
Gortat Stanisławska z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 150, 40-592
Katowice.

e) prawo do sprzeciwu - gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną –adres
e-mail: info@broadwaybeauty.pl bądź droga listową na adres siedziby
Administratora.
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - w celu podjęcia przez
Administratora działań przed zawarciem umowy tj. w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrany kierunek oraz podjęcia działań z nią związanych w tym obsługi należności za opłatę rekrutacyjną oraz kontaktowania się z Państwem w celach związanych z
procesem rekrutacyjnym;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów
podatkowych i księgowych oraz wynikających z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
c)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionych
interesów Administratora, w tym obsługi Państwa zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie
są one związane wprost z procesem rekrutacyjnym oraz w celach
statystycznych i zapewnienia rozliczności.

4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom takim jak
banki oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe,
a także jeśli będzie to konieczne dane będę udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a) oraz z art. 9 ust. 2 lit. a) posiadają Państwo
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w
celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu
decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Oświadczenie
Kandydat oświadcza, iż zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego
przedłożonego przez Administratora danych osobowych Żanetę Gortat
Stanisławską prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
pod firmą Broadway Beauty Żaneta Gortat Stanisławska, z siedzibą
przy ul. Mikołowskiej 150, 40-592 Katowice,w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z treścią Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym z treścią przysługujących mu praw w zakresie
przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku, kiedy
umowa pomiędzy Administratorem a Państwem nie zostanie zawarta, przez okres miesiąca, licząc od dnia zakończenia rekrutacji;
b) w przypadku zawarcia umowy zostaną Państwo poinformowani o
celach i zasadach dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
7. Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych;
b) prawo do sprostowania danych - gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c)

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

www.broadwaybeauty.pl

data                                                 podpis kandydata

