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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH
DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW

1. DANE IDENTYFIKACYJNE
PESEL

2. DANE, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE
1) dane osobowe (wpisać aktualne):1
nazwisko

imię/imiona

nazwisko rodowe

2) dane kontaktowe (wpisać aktualne):
województwo

powiat

miejscowość

gmina

poczta/kod pocztowy

ulica

nr domu

telefon (z kierunkowym)

nr mieszkania

e-mail

3) dane o zatrudnieniu (wpisać aktualne): 2
pełna nazwa instytucji
REGON3:
województwo

NIP:
powiat

gmina

ulica, nr
poczta /kod pocztowy

miejscowość

telefon (z kierunkowym)

faks

1

e-mail

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamianę danych osobowych np.: akt zawarcia związku małżeńskiego, decyzję sądu, itp.
Należy dołączyć aktualne zaświadczenie o stażu pracy. Formularz zaświadczenia o stażu pracy jest zamieszczony na naszej stronie
internetowej.
3 Dotyczy tylko kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2

4) dane o wykształceniu (wpisać aktualne):4
STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY KWALIFIKACYJNE NADAJĄCE KWALIFIKACJE
DO NAUCZANIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW LUB PROWADZENIA OKREŚLONYCH ZAJĘĆ
nazwa ukończonej szkoły / uczelni
1.
2.
wydział i kierunek / tytuł kursu
1.
2.
rok ukończenia
1.
2.

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
należy wpisać sposób uzyskania kwalifikacji pedagogicznych (np.: kierunek nauczycielski, studium pedagogiczne ............ godzinne itp.)

rok uzyskania kwalifikacji pedagogicznych

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 otrzymywanie od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie korespondencji drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

……………………………………………

…….…………………………………..

data, miejscowość

czytelny podpis

* Podanie nieprawdziwych danych spowoduje skreślenie z listy kandydatów lub egzaminatorów.
Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu
13 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 L 119 z dnia 04.05.2016 r.),
uprzejmie informujemy, że Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na egzaminatorów z terenu
objętego działaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jest dostępna (http://oke.krakow.pl/rodo).
Prosimy o zapoznanie się z tą informacją.
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……………………………………………

…….…………………………………..

data, miejscowość

czytelny podpis

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji.
Wszystkie dołączone dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego
wyrażonym w wyroku z 10 lipca 2009 r., II CSK 71/09, LEX Nr 584201 zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

