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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca  przetwarzania danych osobowych  

w związku ze złożeniem wniosku nauczyciela/dyrektora   

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (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: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty  
w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel. 85-748-48-05,  
email: iod@kuratorium.bialystok.pl. 

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej 
Pani/Pana* wnioskiem na podstawie ustawy  z dnia 26.01.1982r – Karta nauczyciela  
(Dz.U. z 2019r.,poz.2215), rozporządzenia MEN z dnia 04.09.2008r. w sprawie Kapituły  
ds. Profesorów Oświaty (Dz.U. nr 163, poz. 1017)  w związku z realizacją obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem 
przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit. e) RODO). 

4. Pozyskane dane osobowe mogą być również przekazywane do organów administracji 
publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub sprawowania władzy 
publicznej. 

5. Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz 
prawnie ustalony okres archiwizacji (tj. przez 10 lat od końca roku kalendarzowego,  
w którym wpłynął wniosek z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać 
ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe). 

6. Ma Pani/Pan* prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) sprostowania swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych.  

7. Jeżeli Pani/Pan* uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, 
ma Pani/Pan* w myśl  art.77 RODO prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana* dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

Uwagi: * – niepotrzebne skreślić/usunąć                                                                                           


