
Klauzula informacyjna

( do zapoznania się przez nauczyciela i dołączenia do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego)

W związku z realizacją wymogów 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 
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy 
al. IX Wieków Kielc 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych,

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Sylwester Cieśla,  e-mail: iod@czi24.pl
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem postępowania na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego, wynikających z następujących aktów prawnych:

 - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393), 

-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575),

-   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

-   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.). 

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych;

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa.

…………………………………………….

                                                                                                                               (podpis)




		2019-06-05T07:00:42+0000
	Kazimierz Mądzik; Kuratorium Oświaty w Kielcach




