Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na uzyskanie kwalifikacji rynkowej
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
(nazwa kwalifikacji)

Imiona1 i nazwisko: ……………………………………………………………..………………………………………………….
Data urodzenia: ………………………….Adres zamieszkania:………………………………………………..…………
…………………………………………………………................................………………………………….………………….
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
……………….………………………………………………………………………….………………………….….……………………
Nr telefonu: ……………….………… Adres mailowy: …………………..…………………………………………….……
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Ośrodek walidacyjny
w…………….………………………..……………..
Wniosek
Niniejszym wnoszę o dopuszczenie mnie do egzaminu w dniu………………….……………….…………...
Przeprowadzanego w ……….……….……………………………………………………………………..…..…..…..…..…,
umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji rynkowej …………………………………………….………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..,
wpisanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obwieszczeniem Ministra Finansów.
Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy
oświadczam, że:
□ posiadam wykształcenie średnie, które na prośbę Instytucji Certyfikującej mogę
potwierdzić poprzez okazanie stosownych dokumentów,
□ uiściłem opłatę egzaminacyjną.
Oświadczam także, że zapoznałem się z Regulaminem przebiegu weryfikacji efektów uczenia
się.
..............................................
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a
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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz
□ otrzymywanie informacji handlowych.
.............................................
(podpis wnioskodawcy)

________
1

Drugie imię wpisać, jeśli jest wpisane w dowodzie osobistym.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kwalifikację rynkową
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
(nazwa kwalifikacji)

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytucja Certyfikująca Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce.
2. W SKwP powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem egzaminów,
a także w celu wydania dokumentów poświadczających uzyskanie kalifikacji rynkowej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i c 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 (Dz.U. UE.L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem. W przypadku zaznaczenia kwadratu na pierwszej
stronie, dane osobowe wykorzystywane będą do celów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
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 (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz
podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę
uczestników egzaminu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału
w egzaminie.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane
profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli:

................................................

................................................

(data)

(podpis wnioskodawcy)

