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DO: POLSKIEGO REJSTRU STATKÓW S.A. 

Wniosek o certyfikację spawacza 
IMIĘ I NAZWISKO SPAWACZA:  .....................................................................................................................................................  
NUMER IDENTYFIKACYJNY (PESEL/PASZPORT):  ......................................................................................................................  
DATA I MIEJSCE URODZENIA:  ......................................................................................................................................................  
MIEJSCE PRACY:  ..........................................................................................................................................................................  
NR NORMY:……………………………………………….. NUMER KSIĄŻKI SPAWACZA:  .................................................................  
RODZAJ EGZAMINU: KWALIFIKACYJNY, PRZEDŁUŻENIE, SPRAWDZAJĄCY1) 
NR INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ SPAWANIA (pWPS lub WPS):  .........................................................................................  
OZNACZENIE POPRZEDNICH KWALIFIKACJI:  .............................................................................................................................  

Zakres egzaminu Nr protokołu egzaminu / 
Nr kwalifikacji  

Szczegóły egzaminu Wnioskowany Zrealizowany2) 

Proces spawania Data spawania złącza 
egzaminacyjnego  

Sposób przeniesienia spoiwa 

Typ wyrobu Oznaczenie złącza 

Typ spoiny 

Grupa materiału dodatkowego Grupa materiału 
podstawowego 

Oznaczenie materiału dodatkowego 

Grubość materiału podstawowego [mm] Gatunek materiału dodatkowego 

Grubość metalu spoiny3) [mm] 

Średnica zewnętrzna rury [mm] Wynik badań VT spoiny 
grań:  

lico:  
Pozycja spawania 

Szczegóły wykonania spoiny 

Oznaczenie materiału podstawowego Wynik egzaminu teoretycznego 

Gaz osłonowy / topnik 

Spoina wielowarstwowa / jednowarstwowa Inicjały i podpis Inspektora 

Rodzaj i biegunowość prądu 

Rodzaj podkładki 

Złącze kontrolne ze spoiną pachwinową w pozycji PB  

Wnioskowany okres ważności uprawnień 2 lub 3 lata 
1) Niepotrzebne skreślić, 2) Wypełnia inspektor PRS., 3) W przypadku łączonych procesów spawania podać grubość dla każdego procesu

Zgoda nr 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A., zgodnie z Rozporządzeniem 
o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu podjęcia działań zmierzają-
cych do zawarcia umowy na przeprowadzenie egzaminu spawaczy.  TAK  NIE

…………......................, dnia .............................. ......................................................... 
Podpis i pieczęć zgłaszającego 

Oświadczam, ze zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą osoby administratora moich danych osobowych, sposobu, zakresu 
i celu ich przetwarzania oraz moich praw związanych z przetwarzaniem tych danych, znajdujących się tym wniosku.  
Ponadto zobowiązuję się: 
– przestrzegać odpowiednich postanowień Publikacji PRS, dotyczących certyfikowania spawaczy,
– nieujawniania poufnych materiałów egzaminacyjnych,
– nie wykorzystywać świadectwa w sposób mogący narazić na szwank dobre imię PRS oraz składać oświadczeń, które PRS może uznać za

wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,
– po zawieszeniu lub unieważnieniu świadectwa zaprzestać wykorzystywania i powoływania się na świadectwo oraz zwrócić świadectwo do

PRS S.A.
– wykorzystywać posiadane świadectwo tylko w celu udokumentowania zakresu posiadanych uprawnień,
– nie wykorzystać świadectwa lub raportu, ani jakiejkolwiek ich części w sposób wprowadzający w błąd.

Zgoda nr 2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w wykazie osób posiadających kwalifikacje PRS S.A., TAK  NIE

…………......................, dnia ..............................  .................................................. 
 podpis spawacza  

Wnioskuję o dostosowanie egzaminu do specjalnych potrzeb.  TAK   NIE

Jeśli tak to jakich?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dla uniknięcia wątpliwości za zawarcie umowy uważa się zaakceptowane przez Spawacza potwierdzenie przyjęcia zlecenia 

przez PRS S.A., które może zostać wyrażone w formie ustnej lub dokumentowej.  
 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką informuje, że: 

I.  Administrator Danych Osobowych – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Rejestr Statków 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel.: + 48 058 346 17 00, + 
48 058 751 11 00, adres e-mail: mailbox@prs.pl). 

II.  Inspektor Ochrony Danych - Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować 
się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem tel.: +48 058 751 12 97,  
e-mailem: iod@prs.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt I. 

III.  Cele i podstawy przetwarzania 
1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO w celu wskazanym w treści zgody nr 1 we wniosku o certyfikację spawacza, stanowiącą załącznik  
nr 1 do Publikacji 30P PRS.  

2.  Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z zamiarem stron wykonania 
umowy zawartej przez Polski Rejestr Statków S.A., a Panią/Panem; ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obro-
ny przed takimi roszczeniami; obowiązków podatkowych, rachunkowych i innych nałożonych powszechnie obowiązu-
jącym prawem - na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. 

3.  W przypadku wyrażenia zgody nr 2 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia ich  
w ogólnodostępnym wykazie osób posiadających kwalifikacje spawaczy, prowadzonym przez Spółkę. 

4.  Spółka nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym Pani/Pana dane osobowe zo-
stały zebrane. Gdyby zaistniała potrzeba przetwarzania danych w innym celu, Spółka przed planowanym przetwarzaniem 
poinformuje Panią/Pana o tym innym celu oraz udzieli w tym zakresie wszelkich innych stosownych informacji. 

IV.  Prawo do sprzeciwu – W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
przez Spółkę Pani/Pana danych. Spółka przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Spółka bę-
dzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentu-
alnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V.  Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu i podstawy ich przetwarzania będą 
przechowywane przez okres trwania stosunku cywilnoprawnego, okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze sto-
sunku cywilnoprawnego, również przez okres realizacji umów zawieranych z kontrahentami, a także okres przedaw-
nienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartych umów, a także okres obowiązku przechowywania doku-
mentów podatkowych, rachunkowych, zgodnie z przepisami prawa. 

VI.  Odbiorcy danych 
1.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby trzecie, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na publikację w Internecie 

przez PRS S.A. swoich danych w wykazie osób posiadających kwalifikacje PRS S.A. 
2.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom z naszej grupy kapitałowej (spółkom zależnym) 

oraz oddziałom (polskim i zagranicznym).  
3.  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy księgowe, praw-

nicze, informatyczne. 
VII.  Prawa osób, których dane dotyczą 

1.  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) prawo do przenoszenia danych; 
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

2.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie da-
nych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

VIII.  Informacja o dobrowolności podania danych – Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla zawar-
cia i realizacji umowy cywilnoprawnej i osiągniecia wskazanych wyżej celów. 

IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
1.  W procesie zawarcia i wykonywania umowy Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o po-

dane przez Panią/Pana dane.  
2.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zgodnie z przepi-

sem art. 4 pkt 4) RODO, "profilowanie" oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, któ-
re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobi-
stych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Wersja 2018-08-25 
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