KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczy: nauczycieli/dyrektorów składających wniosek o nadanie tytułu honorowego profesora
oświaty we własnym imieniu

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 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 (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty,
adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok,
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:
Inspektor ochrony danych: Lesław Szulżuk, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul.
Rynek
Kościuszki
9,
15-950
Białystok,
tel.
85-748-48-05,
email:iod@kuratorium.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163,
poz. 1017) w celu prowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia kandydatów do
tytułu honorowego profesora oświaty.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kapituła do Spraw Profesorów
Oświaty.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej
sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji (tj. przez okres 10 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek zastrzeżeniem, że po upływie tego
okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum
państwowe).
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty: dostępu do swoich
danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym – art. 6 ust 1 lit.
C RODO. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nierozpatrzeniem
wniosku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu.

