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

…………………………………………...
miejscowość, data

………………………………………………………
adres zamieszkania

………………………………………….…………..
telefon kontaktowy

PESEL

WNIOSEK
O SKREŚLENIE Z EWIDENCJI EGZAMINATORÓW
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W POZNANIU
ze względu na zmianę miejsca (adresu) zamieszkania powodującą zmianę właściwości
komisji okręgowej
INNE
Wnoszę o skreślenie mnie z ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
w zakresie:
(proszę zaznaczyć właściwe)
egzaminu ósmoklasisty
numer egzaminatora (wypełnia egzaminator)*

egzaminu maturalnego
numer egzaminatora (wypełnia egzaminator)*

egzaminu zawodowego
numer egzaminatora (wypełnia egzaminator)*

……………………………………………………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...………………………….
Wpisać nazwę zawodu/zawodów
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
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO 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.
- Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Andrzej Popiół. 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 65.
- 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 2018r., poz. 1457 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- 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.

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
czytelny podpis

* Proszę wpisać kod egzaminatora jeden lub kilka w zależności od tego, czy chcą Państwo być skreśleni z ewidencji OKE w Poznaniu w zakresie
wszystkich uprawnień czy jednego.
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