
FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH 
KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW  

OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ WE WROCŁAWIU 

1. DANE ZGŁOSZONE PIERWOTNIE DO OKE

nazwisko 

imię 

PESEL  

2. DANE, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE

1) dane osobowe (wpisać aktualne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2) dane o zatrudnieniu (wpisać aktualne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3) dane o wykształceniu (wpisać aktualne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4) dane kontaktowe (wpisać aktualne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. OŚWIADCZENIE

Poświadczam własnoręcznym podpisem, że: 

 wszystkie powyższe dane są prawdziwe*,

 spełniam warunki określone w art.10 ust.5 pkt. 2-4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych, nie toczy się przeciwko mnie
postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie byłam(em) karany za
przestępstwo popełnione umyślnie),

 wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne moich danych
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 wyrażam zgodę na otrzymywanie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu  korespondencji drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

* Podanie nieprawdziwych danych spowoduje skreślenie z listy kandydatów lub egzaminatorów 

data, miejscowość czytelny podpis 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu 
ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 

Administratorem danych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@oke.wroc.pl.
Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku.
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na www.oke.wroc.pl.
Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych

        ............................................................................................
         (miejscowość, data, czytelny podpis)
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