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NPM.417.2.2021.MS 
 

l.dz. 1230/2021                    Warszawa, 08.03.2021r.                                                                              
 

Pan/Pani 
      Maciej Gawryszuk 
 

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że po analizie Pana/Pani 

osiągnięć zawodowych został/a Pan/Pani przyjęty/przyjęta do grona konsultantów Centrum 

Edukacji Artystycznej. Mamy nadzieję, że nasza współpraca okaże się owocna i przyniesie 

wymierne korzyści podczas realizacji zadań mających na celu podnoszenie jakości  

kształcenia szkolnictwa artystycznego. 

W przypadku zmiany danych zawartych w Pan/Pani wniosku prosimy o niezwłoczne 

poinformowanie o tym fakcie Centrum oraz ponowne złożenie wniosku za pomocą 

elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Centrum cea-art.pl – 

zakładka „Nadzór pedagogiczny - Konsultanci CEA”. 

Mając na uwadze merytoryczne wsparcie szkół i placówek artystycznych, Centrum 

uprzejmie informuje, że Lista konsultantów, zawierająca dane kontaktowe konsultanta, takie 

jak: numer telefonu oraz adres mailowy wskazane we wniosku, zostanie udostępniona 

dyrektorom szkół, w celu realizacji przez nich zadań związanych z doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli. 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i pilne 

odesłanie oświadczenia7 o wyrażeniu zgody na przekazanie danych kontaktowych na adres 

korespondencyjny Centrum Edukacji Artystycznej (ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa) 

lub skanu powyższego oświadczenia na adres poczty elektronicznej konsultanci@cea.art.pl. 
 

Z poważaniem    

dr Zdzisław Bujanowski  

 

Dyrektor 
Centrum Edukacji Artystycznej 

                                                 
7  zał.1 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych kontaktowych  

https://cea-art.pl/
mailto:konsultanci@cea.art.pl


 

 

zał.1 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych kontaktowych  

 

..............................................      …………… …………………………… 
        imię i nazwisko                            miejscowość, data  
 
..............................................       

 ..............................................       
              Adres                              
 
..............................................       
              tel. / e-mail  
      

 

OŚWIADCZENIE8 KONSULTANTA CEA 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie poniższych danych osobowych:  

• imię, nazwisko, nauczany przedmiot, miejsce zatrudnienia 

• oraz danych kontaktowych: adres e-mail i numer telefonu 

dyrektorom szkół i placówek artystycznych, w celu realizacji zadań związanych 

z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

        
 
                            …………………………..……………… 
                           Podpis Konsultanta 
      

 

                                                 
8 W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 
Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), dalej RODO, informuję: 1) Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Centrum edukacji Artystycznej w Warszawie, 
ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa kontakt: tel. (22) 42-10-621 ; e-mail: sekretariat@cea.art.pl; 2) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie  
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą; 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym 
nauczycieli; 4) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej; 5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami 
prawa o archiwizacji oraz prawa oświatowego; 6) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach  
i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora; 7) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje wykreślenia z listy konsultantów CEA; 9) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych przez , udzieloną w dniu … w celu…. Podpis osoby, której dane dotyczą; 10) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do 
danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 11) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do 
organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO; 12) administratorem Pani / Pana danych osobowych, po zawarciu umowy dotyczącej konsultacji staje się dyrektor 
szkoły według właściwości. 
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