EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY 2019
Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
WNIOSEK DO DYREKTORA
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE
O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW
PROSZĘ WPISYWAĆ DANE CZYTELNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI

................................................................

.......... ................... 20… r.

Miejscowość

Data

Wnioskodawca – zdający egzamin
Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Adres do korespondencji

-

Ulica i numer domu / numer mieszkania

Telefon

Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail

Wpisać bardzo czytelnie numer telefonu

Wpisać bardzo czytelnie adres e-mail

Na podstawie art. 44zzz ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.)
składam wniosek o weryfikację sumy punktów pracy egzaminacyjnej:
W polach:  zaznaczyć wybór znakiem: X

Sesja egzaminacyjna
Rok

←(wpisać rok)

Zakres szkoły
Szkoła podstawowa

Sesja zimowa

Gimnazjum

Sesja jesienna

Liceum ogólnokształcące
Zasadnicza szkoła zawodowa

z następujących zajęć edukacyjnych:
Przedmiot
Nr zadania

Szczegóły wniosku (uzasadnienie)

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanym wniosku zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Podpis zdającego

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć bezpośrednio w kancelarii OKE; przesłać tradycyjną pocztą na adres: Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno; przesłać faksem na numer: 32 784 16 08; przesłać jako załącznik pdf lub jpg pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@oke.jaworzno.pl
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, 43-600 Jaworzno,
ul. A. Mickiewicza 4;

2.

dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu udzielenia wnioskodawcy informacji
o wyniku i przeprowadzenia weryfikacji sumy punktów po przeprowadzonym wglądzie do pracy egzaminacyjnej;

3.

nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom niż to wynika z przepisów prawa;

4.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

5.

podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt. 2 wynika z zapisów art. 44zzz
ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 188, ze zm.) i jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6.

zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dane dotyczące
weryfikacji sumy punktów po przeprowadzonym wglądzie do pracy egzaminacyjnej są przechowywane przez okres 5 lat.
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