
ESPAÑOL 

Se confirma que D./D.ª _________________________________________ está empleado/a como do-
cente del Centro Educativo ___________________________________________________ enseñando 
las asignaturas de ____________________________________________-_____________________ 
Asimismo, se da conformidad a que la citada persona presente su solicitud para la obtención de una 
Beca Mester / Universidad de Valladolid (España), lo cual implicará, caso de ser concedida, una se-
mana de estancia en dicha ciudad.  

POLSKI 

Zaświadczam, że Pan/Pani _______________________________________________ jest zatrudniony/
a w szkole: __________________________________________________ i jako nauczyciel/ka nastę-
pujących przedmiotów: 
_____________________________________________________________________________Wyrażam 
zgodę, aby wyżej wymieniona osoba złożyła wniosek o uzyskanie stypendium w szkole Mester / 
Uniwersytet w Valladolid (Hiszpania), co będzie wiązało się, w przypadku przyznania tegoż stypen-
dium, z tygodniowym pobytem we wspomnianym mieście. 

Fecha / Dnia: ______________________________ 

Sello y firma del director/a / Pieczęć i podpis dyrektora szkoły /: ________________________  

DATOS  PERSONALES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos se-
rán incorporados al tratamiento denominado SOLICITUD / INSTANCIA, titularidad del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, cuya información básica es la siguiente: 

1. Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN POLONIA 
2. Fines del Tratamiento: TRAMITACIÓN DE SOLICITUD 
3. Legitimación: CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
4. Destinatarios: OTRAS ADMINISTRACIONES, CUANDO CORRESPONDA. Escuela  MESTER / Universidad de Valladolid. 
5. Derechos: ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO, PORTABILIDAD DE LOS DATOS, OPOSICIÓN Y A NO 
SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALIZADAS. 

DANE OSOBOWE. Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że Pana/i dane będą 
przetwarzane w celach APLIKACJI/INSTANCJI, instytucją odpowiedzialną jest Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawo-
dowego.  Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 

1. Instytucja odpowiedzialna: BIURO RADCY DS. EDUKACJI AMBASADY HISZPANII 
2. Cel przetwarzania danych osobowych: PROCEDURY WNIOSKOWE  
3. Uprawnienia: ZGODA STRONY ZAINTERESOWANEJ 
4. Odbiorcy: ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYTUACJACH WYNIKAJĄCYCH Z ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH. Szkoła Mester. Uni-
wersytet w valladolid 
5. Prawa: DOSTĘPU, POPRAWIANIA, OGRANICZENIE PRZETWARZANIA, PRZENOSZENIA DANYCH, SPRZECIWU I NIE BYCIA PR-
ZEDMIOTEM INDYWIDUALNYCH DECYZJI. 

Doy mi consentimiento /  Wyrażam zgodę □ 

Firma interesado/a / Podpis składającego wniosek: ______________________ 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 



RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Consejería de Educación en Polonia 

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

ul. Fabryczna 16/22, local 22. 00-446 Varsovia 

Tel. (+48) 22 626 98 11 / 12 - Correo electrónico: consejeria.pl@educacion.gob.es 

CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS   

El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación y Formación Profesional es el titular de la Oficina de Atención al Ciudadano. Puede contactar con el DPD en: 

dpd@educacion.gob.es Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID 

FINES DEL TRATAMIENTO 

La finalidad del tratamiento Solicitud Becas, titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es permitir el registro y la gestión de los datos de los participantes en el 

mismo, necesarios para las actividades vinculadas a la concesión de la beca y celebración de esta actividad.  

PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 

Sus datos se eliminarán tras la celebración de los cursos, salvo los identificativos, que conservarán Mester y la Universidad de Valladolid a efectos de certificación de la participación. 

DECISIONES AUTOMATIZADAS  

No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona. 

LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA  

Se solicitan sus datos en base a la libre prestación de su consentimiento. Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la gestión y tramitación de todas las 

actividades vinculadas a la solicitud de la beca,  y a la condición de participante en el curso de formación para la que se concede. Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no 

sería posible. 

Así mismo, el tratamiento se efectúa de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

DESTINATARIOS 

No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, a terceros no relacionados con la beca y el curso de formación, salvo en caso de obligación legal, excepto 

a la escuela de español Mester y la Universidad de Valladolid.  

DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Consejería de Educación en Polonia estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas 

interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Así mismo, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán limitar u oponerse al tratamiento de sus datos: La Consejería de Educación en Polonia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.  

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH: 

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii 

DANE KONTAKTOWE INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH: 

ul. Fabryczna 16/22, lokal 22. 00-446 Warszawa 

Tel. (+48) 22 626 98 11 / 12 – e-mail: consejeria.pl@educacion.gob.es 

DANE DO KONTAKTU PRZEDSTAWICIELA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Przedstawiciel Ochrony Danych Osobowych (DPD) Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego odpowiada za Biuro Obsługi Obywatela. Dane do kontaktu z DPD: dpd@educacion.-

gob.es Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Celem przetwarzania danych osobowych znajdujących się we wniosku o uzyskanie stypendium w szkole Mester (instytucja odpowiedzialna Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodo-

wego), jest rejestracja i zarządzanie danymi uczestników, potrzebnych w celu realizacji działań związanych z organizacją i rozpowszechnianiem tegoż stypendium.   

TERMINY I KRYTERIA PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane zostaną usunięte po przeprowadzeniu kursów, z wyjątkiem tych identyfikujących, które Mester  i Uniwersytet Valladolid zachowa do celów poświadczenia uczestnictwa.  

DECYZJE PODEJMOWANE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY  

Na podstawie informacji przez Państwa udostępnionych nie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny.  

UPRAWNIENIA I PODSTAWA PRAWNA  

Udostępniają Państwo swoje dane na podstawie dobrowolnego przyzwolenia do ich przetwarzania. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w charakterze uczestnika jest 

konieczne do ich zarządzania i przetwarzania w celu realizacji działań związanych z wnioskowaniem o Stypendium. W przypadku braku Państwa zgody, nie jest możliwe realizowanie w/w 

działań.  

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z Ustawą 39/2015 z 1 października, zwykłe postępowanie administracyjne i Ustawa 40/2015 z 1 października, de System 

Prawny Sektora Publicznego. 

GRUPA DOCELOWA 

Dane osobowe nie zostaną udostępnione ani przekazane osobom trzecim niezwiązanym z programem, z wyjątkiem sytuacji wynikających z zobowiązań prawnych oraz z wyjątkiem szkoły 

języka hiszpańskiego Mester i Uniwersytetu w Valladolid. 

PRAWA 

Każdy ma prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych w Biurze Radcy ds. Edukacji. Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, poprawiania niedokładnych danych, a także ich usunięcia, w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane. W określonych okolicznościach, 

osoby zainteresowane mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych, w takich przypadkach dane osobowe będą przechowywane jedynie do obrony ewentualnych 

roszczeń. W określonych sytuacjach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, osoby zainteresowane mogą ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Biuro Radcy 

ds. Edukacji zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem istotnych uzasadnionych przyczyn prawnych lub obrony ewentualnych roszczeń. Osoby zainteresowane mają prawo prze-

nieść swoje dane osobowe. 
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