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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 

 

 

 

Dane podstawowe (proszę wypełnić czytelnie, dużymi literami):                

 

 
 
 

 

 

Adres zamieszkania:   

 
 

Oświadczam, że posiadam minimum wykształcenie średnie (zaznacz):    

 TAK posiadam                                            NIE, nie posiadam 

 
Oświadczam, że posiadam minimum trzy letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-

wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. (zaznacz):    

 TAK posiadam                                            NIE, nie posiadam 

 
Jestem zainteresowany/na podjęciem pracy na koloniach Lutur:     TAK         NIE 

 
Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z prawdą. 

W przypadku rezygnacji z kursu zobowiązuję się poinformować o tym, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

Wypełniony formularz należy wysłać mailem na adres: kadry@lutur.pl oraz przynieść na kurs. 
 

TERMIN KURSU:  

Nazwisko:                         

Imiona:                            

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)           

tel. komórkowy    e-mail  

 

   

Miejscowość, data  Podpis 

mailto:kadry@lutur.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Robert Sajnaj - Lutur (ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin) oraz Monika Sajnaj - Lutur (ul. 

Fabryczna 15/13, 20-301 Lublin), działający jako Współadministratorzy danych. 
2. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.lutur.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.  
3. W sprawach dot. danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres: ul. Fabryczna 15/13, 20-301 Lublin,           

nr tel.: 81 746 12 30,     e-mail: iod@lutur.pl. 
4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu 

Pani/Pana szczególnej sytuacji oraz do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. 
5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.: 

a) dla prawidłowej realizacji umowy (kursu), dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z 
przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.  

b) za pani/Pana zgodą w celach handlowych, marketingowych, wysyłki newslettera, przedstawienia propozycji ofert współpracy;  
c) w celu przekazania do Kuratorium Oświaty w Lublinie 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest: 
a) dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy (kursu), lub wynika z przepisów prawa; 
b) dobrowolne w zakresie, w którym wymagana jest Państwa zgoda (w celu przedstawiania ofert współpracy) 

8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)(Dz.U.UE.L.z 2016r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. min. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy); 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. min. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie marketingu, przesyłania ofert pracy, 
newslettera); 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn.min. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze np. 
obowiązek archiwizacyjny); 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn.min. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora); 

e) art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn.min. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi i współpracujące ze współadministratorami w celu 
realizacji obowiązków wynikających z umów, przepisów prawa lub innych, a realizujący zlecane przez nas zadania kadrowe, księgowe oraz 
sprawozdawcze i kontrolne wobec organów administracji publicznej; 

b) w przypadku działalności marketingowej, promocyjnej, tworzenia newsletterów odbiorcami mogą być podmioty zajmujące się obsługą 
marketingową współadministratorów, tworzeniem i rozsyłaniem newsletterów, materiałów promocyjnych.  

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza obszar UE.    
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przewidzianego przepisami prawa, w tym do 
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego lub 
też przez okresy wymagane przez przepisy szczególne,  

b) do momentu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody.  
13. Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania jak najlepszej oferty, tylko w zakresie udzielonej zgody. Informujemy, że profilowanie 

odbywa się z ograniczonym czynnikiem automatycznym, a wszystkie decyzje podejmuje ostatecznie nasz pracownik. Profilowanie odbywa się na 
podstawie udzielonej zgody. Jeśli oferta nie spełnia oczekiwań możliwie jest zwrócenie się do Lutur celem zwrócenia uwagi, iż dokonana została 
niewłaściwa analiza.  

15. Zgodę na profilowanie i pozostałe zgody marketingowe, promocyjne, przesyłania ofert, można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

  
Wyrażam zgodę na profilowanie przez Robert Sajnaj - Lutur (ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin) oraz Monika Sajnaj -Lutur (ul. Fabryczna 
15/13, 20-301 Lublin) podanych danych w celu określenia moich preferencji i przedstawienia mi oferty współpracy z tymi podmiotami. 

 

 TAK WYRAŻAM ZGODĘ                   NIE WYRAŻAM ZGODY 

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

(data)                                                                         (czytelny podpis) 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Robert Sajnaj - Lutur (ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin) oraz Monika Sajnaj -Lutur (ul. Fabryczna 
15/13, 20-301 Lublin) informacji dot. rekrutacji prowadzonych przez te podmioty, na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym. 

 

 TAK WYRAŻAM ZGODĘ       NIE WYRAŻAM ZGODY 

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

(data)                                                                         (czytelny podpis) 


