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……………………………………………………..  
imię i nazwisko 

 

           
PESEL 

 

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH 
       

Zmiana dotyczy:                 Egzaminator / kandydat: 

danych osobowych      kształcenie ogólne   

danych teleadresowych      kształcenie zawodowe 

 
Proszę wpisać tylko te dane, które uległy zmianie. 
 

1. DANE OSOBOWE. 
Nazwisko 

                      

Imię / imiona 

                      

Nazwisko rodowe 

                      

  
Jeżeli nastąpiła urzędowa zmiana imienia lub nazwiska należy dołączyć w oryginale odpowiednio: odpis zupełny aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, 
prawomocne orzeczenie Sądu lub prawomocną decyzję administracyjną (ze stwierdzeniem prawomocności), bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię dokumentu.  
 

UWAGA:  
Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, może dokonać notariusz lub wyznaczony pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Poznaniu po okazaniu oryginałów do wglądu. Oryginalne dokumenty przesłane do wglądu za pośrednictwem poczty zostaną zwrócone przesyłką poleconą. 
    
 

2. DANE ADRESOWE. 
 

Adres zamieszkania.     Adres do korespondencji. 
 

województwo powiat gmina  
 
 

miejscowość kod pocztowy poczta 
 
 

ulica numer 
domu 
 
 

numer 
mieszkania 
 
 

telefon (z numerem kierunkowym) 
 
 

telefon komórkowy 

 
 

3. OŚWIADCZENIE. 
 

Poświadczam własnoręcznym podpisem, że: 
 
1. Wszystkie powyższe dane są prawdziwe.  
2. Spełniam warunki określone w art.10. ust.5. pkt. 2-4a) 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 w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; nie byłam/byłem skazany/skazana prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie byłam/byłem prawomocnie ukarana/ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76. ust. 1. pkt. 3) KN, w okresie 3 lat przed 
nawiązaniem stosunku pracy, albo kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76. ust. 1. pkt. 4) KN.  
3. Zgodnie z art. 13. ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych, 
zwanym dalej RODO i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:  
- Administratorem moich danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 22, kod 61-655. 
- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem moich danych powinnam/powinienem  kontaktować się pisemnie na adres siedziby OKE, pocztą elektroniczną na adres iod@oke.poznan.pl lub 
telefonicznie 61 854 01 71.  
- Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6. ust.1. lit. b) i c) RODO, w celu organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów na egzaminatorów lub szkoleń 
uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów zgodnie z ustawą z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) oraz przepisów 
wykonawczych do tej ustawy.   
- Administrator ma prawo przekazać moje dane osobowe: szkołom, innym okręgowym komisjom egzaminacyjnym lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na potrzeby przeprowadzania egzaminów. 
- Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania  i archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe. Okresy te 
zostały określone wraz  z przyporządkowaniem ich do określonych kategorii spraw w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym  u Administratora. Wynoszą one odpowiednio 2, 5,10, 50 lat lub 
archiwalne. 
- Posiadam prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz  
przenoszenia danych. 
- Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku gdy uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa. 
- Podanie moich danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, wymogiem ustawowym zgodnie z tiret.3. powyżej. 
data, miejscowość 
 
 

 

czytelny podpis 

 
Wypełniony formularz wraz z wymaganym dokumentem prosimy przesłać pod adres:  

OKE w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań 

województwo powiat gmina  
 
 

miejscowość 
 

kod pocztowy poczta 
 
 

ulica 
 
 

numer 
domu 
 

 

numer 
mieszkania 
 
 

telefon (z numerem kierunkowym) 
 
 

telefon komórkowy 
 

e-mail 
 

 


