
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania 
egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 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 (RODO) 
informuję, że: 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowosądecki z siedzibą w Nowym 
Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl 
 
Inspektor ochrony danych: 
Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Czerniec e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl  tel. 18 41 
41 807 
 
Cel przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Starostę Nowosądeckiego 
obowiązków ustawowych związanych z prowadzeniem postępowania na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego, wynikający z następujących aktów prawnych: 

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

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania  administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 

256 z póżn. zm.), 

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1942 z  

póżn. zm.)- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.1574 z póżn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2017 r. poz.1575 z póżn. zm.) 

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie  usprawnieniu i przyspieszeniu załatwieniu 
sprawy. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest pisemna zgoda osoby wyrażona na 
wniosku. 
 
Zakres przetwarzanych danych: 
Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje identyfikujące osoby: imię              
i nazwisko, nazwisko rodowe , stan cywilny, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, dane adresowe          
i teleadresowe. Ponadto mogą być gromadzone  dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, 
przebiegu zatrudnienia, stopnia awansu zawodowego, oceny pracy, realizacji planu rozwoju 
zawodowego. 
 
Odbiorcy danych: 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba ,że obowiązek taki wynika 
z przepisów prawa. 
 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
 
Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku kalendarzowego,         
w którym wpłynął wniosek, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie 
archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum narodowe. 
 
 
 

mailto:powiat@nowosadecki.pl
mailto:tczerniec@nowosadecki.pl


Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia 
danych do innego administratora, a w przypadku podania numeru telefonu również prawo do 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22  531 030,  e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl. 
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o podjęcie 
postępowania na stopień awansu nauczyciela mianowanego. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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……………………………………………………………..    ………………………………………….. 
       ( Imię i nazwisko nauczyciela)                             ( miejscowość, data) 
 

................................................................ 
(szkoła) 

 
…………………………………………………………….. 
        (adres  szkoły) 
 

…………………………………………………………….. 
 (nauczany  przedmiot) 

        ZARZĄD  POWIATU  
…………………………………………………………….   NOWOSĄDECKIEGO 
             (adres do korespondencji – telefon)     ul.  Jagiellońska 33 

33-300 Nowy  Sącz 
NR PESEL ………………………………….. 
 

 
WNIOSEK  O  PODJĘCIE  POSTĘPOWANIA  EGZAMINACYJNEGO 

NA  STOPIEŃ  AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELA  MIANOWANEGO 
 
 
Wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień  awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. 

U z a s a d n i e n i e 
 

Uzyskałam/em  stopień  nauczyciela kontraktowego wydany przez ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………….w dniu ……………………………………………………………………….. 
 
Odbyłam/em staż w wymiarze  2 lata i 9 miesięcy  trwający od ………………….…….. do ………………..…….
    
Otrzymałam/em co najmniej dobrą  ocenę  pracy za okres stażu z dnia ………………………………………… . 
  
Typuje do składu komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego: …………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
    (nazwa związku zawodowego)      
       

W załączeniu: 
1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
2) Kopię aktu  nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,  
3) Zaświadczenie  dyrektora o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie lub rodzaju 

prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze 
wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, przyczynach wydłużenia 
okresu stażu oraz zaliczenia stażu ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia 
albo zaliczenia okresu stażu oraz nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy, 
dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego 
planu, 

4)  Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,  
5)  Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 
 
Wszystkie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub z jego 

upoważnienia. 
 

………………………………… 
         (podpis nauczyciela) 



Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)  zapoznałem/am*  się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 
przysługującym prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofywania, zgody 
na ich przetwarzanie  w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 
 
 
 
             

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

Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a  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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych tj. numeru telefonu, zawartego we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 
na stopień nauczyciel mianowanego – w celu rozpatrzenia wniosku. 
 
 
 
 

         ………………………………………….. 
              (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne  skreślić 
  



………………………………………………………   ………………………………… dnia ……………………….. 
    (pieczęć szkoły/placówki) 

 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 

 Zaświadczam, że  Pan/Pani 

……………………………………………………………………………………………………………… urodzony(a) 

……………………………………………………….. w ……………………………………………………………………… odbył(a) staż 

w1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego                           

w okresie od ……………………………………. do ……………………………………….. na stanowisku nauczyciela 

przedmiotu2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

w wymiarze ……………………………. etatu. 

 Obecnie Pan/Pani jest zatrudniony(a) na stanowisku nauczyciela przedmiotu ………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. w wymiarze …………………………  etatu. 

W okresie stażu przebywał(a) nieprzerwanie: 

 na zwolnieniach lekarskich  od ……………………  …..……. do  ……………………………  tj. ……………… dni 

 na urlopie dla poratowania zdrowia  od …………………..…. do ………………………….. tj. …………… dni 

 na urlopie macierzyńskim od ……………………..…..……… do …………………………….. tj.  …………….. dni 

 inne nieobecności  od ………………………….……….  do  ……………………………..…….. tj. ……………… dni 

Na podstawie akt osobowych stwierdzam, że Pan/Pani ………………………………………………………… 

przed rozpoczęciem stażu spełnił(a) wymóg określony w art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela  

Data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego 

 

 

  
 
 
………………………………………………         
      (podpis i pieczęć dyrektora3) 
 
 
 
1 zaświadczenie powinno uwzględniać wszystkie szkoły, w których nauczyciel odbywała staż, 
2 przy nauczycielu uczącym kilku przedmiotów wskazać wszystkie wraz z liczba godzin każdego 
przedmiotu,  a w przypadku zespołu szkół wskazać typ szkoły, 
3wicedyrektor może podpisać zaświadczenie tylko na podstawie upoważnienia lub w zastępstwie za 
nieobecnego dyrektora (z up., wz.) 
 
 


