
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.4.2016 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 (dalej RODO) 
informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, z którym 
można się skontaktować w formie pisemnej na adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-
mail: kurator@kuratorium.kielce.pl lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na adres: 
/xux6rv606y/SkrytkaESP oraz telefonicznie: (41) 342-16-34.

2) Kurator Oświaty powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w formie pisemnej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e mail: al-rodo15@wp.pl 

3) Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe zawarte we wniosku, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o 
 wydanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz osób nie będących nauczycielami zatrudnianych w 
publicznych i niepublicznych placówkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w związku  z   art.  
10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 13 ust.6 pkt 2, art. 14 ust. 3, 
pkt 6, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.

4) Kategorie danych osobowych zawarte są we wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

5) Źródło pochodzenia danych: Pani/Pana dane są przekazywane przez dyrektora szkoły/ 
placówki wnioskującego o zgodę na zatrudnienie Pani/Pana w szkole /placówce.

6) Dane osobowe zawarte we wniosku, będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, 
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej 
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych. 

7) Osoba wskazana we wniosku - z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa – posiada 
prawo dostępu  do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania.

8) Dane osobowe wskazane we wniosku nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9) Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku wynika z przepisu prawa. 

10) Dane osobowe wskazane we wniosku  nie będą podlegały profilowaniu i nie będą 
przekazane do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.



11) Osoba wskazana we wniosku posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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