........................................................................
imię-imiona i nazwisko

…..............................
miejscowość i data

……………………………………………………
data i miejsce urodzenia
wykształcenie: wyższe magisterskie, wyższe zawodowe, inne (……………………….)
(podkreślić właściwe)
........................................................................................................
adres do korespondencji
........................................................................................................
nr telefonu, e-mail
........................................................................................................
miejsce zatrudnienia w dniu składania wniosku
nazwa i adres szkoły/placówki
........................................................................................................
nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć
........................................................................................................
nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę

Burmistrz Miasta Garwolina
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
Wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – potwierdzone kopie.
2. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – potwierdzona kopia
3. Zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola o przebiegu stażu
4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – potwierdzona kopia
5. Arkusz oceny pracy nauczyciela – potwierdzona kopia

…......................................
Podpis

Informacja, o której mowa w art. 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):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta
Garwolina
z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl, tel. 25 786
42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
kontaktować pisemnie na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 lub poprzez email:
iod@garwolin.pl.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz.
2215)
- § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 r. poz. 2200).
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (kategoria archiwalna BE50).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza
formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych w tym danych szczególnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych dotyczących
Pani/Pana.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli wniosek o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego lub załączona dokumentacja nie będą spełniać wymagań
formalnych, Burmistrz Miasta Garwolina wskaże szczegółowo stwierdzone braki i wezwie
Panią/Pana do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych
braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania..
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów
prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych
osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy
przez Urząd Miasta w Garwolinie.
11. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd
Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom
upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

