
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia 

i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw; 

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 wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe,  

a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego; 

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 w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt. 2 jest 

obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi zawiera się umowy cywilnoprawne 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

1. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji 

niniejszej umowy; 

2. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom niż to wynika z przepisów 

prawa; 

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

4. podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt. 2 jest 

obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

  



Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej  

i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji; 

3. dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od kontrahentów oraz ze źródeł ogólnodostępnych; 

4. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom niż to wynika z przepisów 

prawa; 

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

6. podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2 jest 

obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających do dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łomży deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przeprowadzenia egzaminu maturalnego; 

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. 44zzza ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223) i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne.  

 

Klauzula informacyjna dla osób składających do dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łomży deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

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. 44zzzv ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1663) i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne.  

 

Klauzula informacyjna dla osób składających do dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łomży deklaracje przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych; 

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. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (t. j. 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 2012 r., poz. 188 z późn. zm.) i jest obowiązkowe,  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o przyjęcie na szkolenie dla 

kandydatów na egzaminatorów 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu organizacji 

szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, prowadzenia ewidencji egzaminatorów 

oraz wpisywania i skreślania z ewidencji; 

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 celów określonych w pkt. 2 

wynika z zapisów art. 9c ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego 

programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji 

egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji egzaminatorów (t. j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 1305) i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

  



Klauzula informacyjna dla osób przesyłających korespondencję pocztą elektroniczną 

do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, 

18-400 Łomża, Al. Legionów 9; 

2. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia 

sprawy związanej z prowadzoną korespondencją; 

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 jest 

obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
 


