FORMULARZ

KANDYDATA NA EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
WE WROCŁAWIU
1. DANE OSOBOWE
nazwisko

imię/imiona

nazwisko rodowe

PESEL

NIP

data urodzenia
dzień

m-c

miejsce urodzenia:
rok

2. ADRES ZAMIESZKANIA
województwo

powiat

miejscowość

ulica

gmina

poczta/kod pocztowy

nr domu

numer telefonu

nr mieszkania

e-mail

3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż zamieszkania)
województwo

powiat

miejscowość

ulica

numer telefon

gmina

poczta/kod pocztowy

nr domu

nr mieszkania

e-mail
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4. MIEJSCE PRACY (podstawowe)
pełna nazwa instytucji

województwo

powiat

gmina

ulica nr

poczta/kod pocztowy

telefon (z kierunkowym)

miejscowość

faks

e-mail

5. WYKSZTAŁCENIE
nazwa ukończonej szkoły/uczelni

wydział

kierunek

specjalność

rok ukończenia

tytuł/ stopień naukowy

6. DOSKONALENIE ZAWODOWE DOTYCZĄCE OCENIANIA, DIAGNOZOWANIA, EGZAMINOWANIA

rodzaj doskonalenia

organizator

Strona 2 z 5

liczba
godzin

rok
ukończenia

7. POSIADAM STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO (właściwe proszę podkreślić)
kontraktowy

mianowany

dyplomowany

nie dotyczy

8. ZATRUDNIENIE w ostatnich 6 latach (wypełnia pracodawca)

Dokładna data
od-do

Nauczany przedmiot / rodzaj prowadzonych zajęć
dydaktycznych/zajmowane stanowisko

………………………………………………………

Nazwa i adres
zakładu pracy

…………………………………………………

Pieczęć adresowa instytucji

Imienna pieczęć i podpis pracodawcy
(dyrektor lub upoważniona osoba)

Strona 3 z 5

9. 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).

……………………………………………………………..

……………………………………………………………….

data, miejscowość

czytelny podpis

* Podanie nieprawdziwych danych spowoduje skreślenie z listy kandydatów lub egzaminatorów
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KLAUZULA INFORMACYJNA

1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Zielińskiego 57, 53- 533
Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem sekretariat@oke.wroc.pl.
2. Mail do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: iod@oke.wroc.pl.
3. Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia ewidencji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
przeprowadzania szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
4. W ramach realizacji celów przetwarzania każdy egzaminator ma zakładane indywidualne konto na platformie
moodle oraz na portalu egzaminatora.
5. W naszej placówce stosujemy dwa rodzaje monitoringu:
a) monitoring wizyjny – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
b) monitoring bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych – polega na wpadkowym monitorowaniu treści
korespondencji e-mail, rozmów telefonicznych, czasu wykonywania pracy. Działania te nie są realizowane
w sposób stały, ale musisz mieć świadomość, że osoby odpowiedzialne za systemy monitoringu mogą mieć
dostęp do informacji o treści Twojej służbowej korespondencji e-mail, sposobie korzystania z komputera
służbowego, treści rozmów prowadzonych przez telefon służbowy. Z tej perspektywy sugerujemy nie
wykorzystywać ww. narzędzi do działań w obszarze życia prywatnego.
6. Twoje dane przetwarzamy na następującej podstawie prawnej:
a) Twoje dane osobowe podane w związku ubieganiem się o wpis do ewidencji egzaminatorów przetwarzamy
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz z powołaniem na realizacje zadań w interesie
publicznym;
b) dane osobowe wynikające z wykorzystania narzędzi monitoringu wizyjnego – z powołaniem na interes
publiczny, gdzie dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu w naszej placówce;
c) dane osobowe wynikające z monitoringu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych – z powołaniem na
uzasadniony interes administratora danych osobowych.
d) dane osobowe wykorzystane do kontaktu oraz do założenia konta w serwisie moodle oraz portalu
egzaminatora – z powołaniem na interes publiczny, w ramach usprawniania funkcjonowania organizacji
administratora oraz umożliwienia podnoszenia kompetencji i kwalifikacji egzaminatorów poprzez
informowanie ich o kursach i szkoleniach.
7. Dostęp do Twoich danych mogą mieć:
a) inne okręgowe komisje egzaminacyjne i Centralna Komisja Egzaminacyjna w celu realizacji procesu
sprawdzania prac egzaminacyjnych,
b) osoby szkolące,
c) przewodniczący zespołów egzaminacyjnych w szkole/placówce/centrum, a w przypadku egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego także pracodawca lub podmiot
prowadzący kwalifikacyjne kursy zawodowe,
d) podmioty utrzymujące i serwisujące oprogramowanie,
e) nasz Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
f) podmioty obsługujące System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje
w Zawodzie.
8. Masz prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) poprawiania danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych do innego administratora danych.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych. 9. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.

_______________________
data, podpis
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