Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 42 10 621
sekretariat@cea.art.pl
Załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia na formę doskonalenia zawodowego nauczycieli

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
szkół artystycznych i placówek
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa formy doskonalenia)

........................................................................
(termin formy doskonalenia)

FORMULARZ ZGŁOSZENA
...............................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)

...............................................................................................................
(telefon oraz adres mailowy)

nauczyciel

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(pełna nazwa szkoły)

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

...............................................................................................................
(region Centrum Edukacji Artystycznej)

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

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

(miejscowość, data zgłoszenia)

(podpis nauczyciela)

..............................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkolenia ogólnopolskiego Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej / Dział doskonalenia, dokształcania i wydawnictw / ul. Kopernika 36/40 / 00-924 Warszawa

WYRAŻENIE ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia z siedzibą
w Zduńskiej Woli moich danych osobowych w celu uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym
nauczycieli szkół artystycznych i placówek „Zduńskowolskie Spotkania Smyczkowe”, które odbędzie
się w terminie: 2 - 4 kwietnia 2019 r.
 TAK  NIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie internetowej szkoły wyłącznie
w celu informacji dotyczącej spotkania.
 TAK  NIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie społecznościowej szkoły w serwisie
Facebook wyłącznie w celu informacji dotyczącej spotkania.
Informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferow ane
przez serwis Facebook na jego serwery, w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

 TAK  NIE
Wyrażam zgodę na przekazanie powyższych danych osobowych do Centrum Edukacji Artystycznej,
mieszczącego się w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 36/40, w celu zgłoszenia i na
przetwarzanie ich przez CEA w celu odbycia ww. doskonalenia zawodowego.
 TAK  NIE
...............................................
(czytelny podpis)

Informujemy o możliwości odwołania zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie pozostaje zgodne
z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej
Woli przy Al. Kościuszki 3, a w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: IOD@konsilo.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych i placówek,
wymiany doświadczeń nauczycieli oraz doskonalenia kadry pedagogicznej.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest 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. Dane będą powierzone podmiotowi, który będzie uczestniczył w organizacji spotkania
(Centrum Edukacji Artystycznej).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania
z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych określono czas przetwarzania danych na 5 lat.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą,
sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie tych
danych osobowych jest niezbędne aby nie miało miejsce naruszenie praw i wolności nauczycieli w zakresie
możliwości doskonalenia zawodowego opisanego w art. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U.2018.967). W takim zakresie przetwarzanie danych uczestników szkoleń jest w pełni
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adekwatne, a ich brak uniemożliwiałby osiągnięcie celu przetwarzania. W odniesieniu do danych uczestników
szkoleń i warsztatów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji.
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