Załącznik nr 2

…………..………….………, 20.... r.
( miejscowość i data)

…………………………………………………
( imię i nazwisko autora dobrej praktyki)
……………………………………………………….
miejsce pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty,
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w celu nieodpłatnej publikacji przykładu „Dobrej Praktyki”
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku .
………………………………..
(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: ul. 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 w celu nieodpłatnej publikacji przykładu „Dobrej Praktyki”
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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).
4. Ponadto Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby korzystające ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
inne
podmioty
uprawnione
do
podejmowania
czynności
prawnych
z przykładem „Dobrej Praktyki”

związanych

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony
okres archiwizacji ( 10 lat) .
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, które wpłynie na usunięcie publikacji i nie wpłynie
na legalność przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody.
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie uniemożliwi realizację celu,
o którym mowa w pkt 3.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu.
…………………………………………………
Z klauzulą informacyjną zapoznałam/em się
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