
 ......................................................................   .....................................................  
 imię (imiona) i nazwisko n-la składającego wniosek (miejscowość i data)  

 

 ......................................................................  
 adres do korespondencji n-la składającego wniosek 

 

 ......................................................................  
 telefon n-la składającego wniosek * 

 

 ......................................................................  
 data i miejsce urodzenia 

 

 ......................................................................  
 nazwa szkoły 

 Burmistrz Miasta Grajewo  

 ......................................................................  
 stanowisko – nauczany przedmiot 

 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany, w celu realizacji przez Burmistrza Miasta Grajewo, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U z 2019 r., poz. 1942 z późn. zm.), obowiązku 

przekazywania do Systemu Informacji Oświatowej danych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, przetwarzanych na 

zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) podaję mój numer PESEL: 

 

           

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  

na stopień nauczyciela mianowanego 
 

Wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego. Posiadam akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wydany 

przez……………………………………………………………………………………………

…………………………….z dnia ……………………………………. Odbyłem/-łam staż w 

wymiarze 2 lata i 9 miesięcy, trwający od ……………………… do ..……………………. 

Otrzymałem/-łam ………………………….. ocenę pracy dokonaną po zakończeniu stażu, 

sporządzoną przez……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… z 

dnia ……………………… ..........................................................................................................   

 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Grajewo, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO), moich danych osobowych zawartych we 

wniosku w związku z ubieganiem się o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

 

 

 .......................................................  
(podpis) 

W załączeniu klauzula informacyjna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 

nauczyciela mianowanego, wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 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.Urz.UE.L119/1, L127/2) dalej RODO, poinformowano 

mnie o tym, że: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych zawartych we wniosku jest Burmistrz Miasta Grajewo  

z siedzibą przy ulicy Strażackiej 6A, tel. 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta możliwy jest pod numerem tel. 86 273 

08 06, adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl, pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 1 

lub osobiście w siedzibie Administratora.  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji mojego wniosku o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z ustawą  

z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215). 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO i innych 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczycących oświaty. Zostałem/am 

poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy organu 

przeprowadzającego postępowanie, podmioty/osoby uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, a na podstawie mojej zgody – inne podmioty lub 

osoby. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do Państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania egzaminacyjnego 

przez okres jego trwania a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji 

lub innych przepisach prawa.  

8. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych  

i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, a także usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania po wystąpieniu określonych przepisami prawa okoliczności.  

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem wszczęcia 

postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Nie podanie danych 

będzie skutkować odmową wszczęcia postępowania. 

 

11. W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec mnie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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