
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych 

z realizacją wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz celem wprowadzenia informacji 

o uzyskanym stopniu awansu zawodowego do Systemu Informacji Oświatowej 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych we wniosku o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego oraz dokumentacji załączonej do wniosku jest Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się 

z Administratorem pisząc na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 

Olsztyn lub telefonując pod numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50. Może Pani/Pan 

skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora 

ochrony danych, telefonując pod numer: 89/523-23-75 lub wysyłając e-mail na adres: 

iod@ko.olsztyn.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli/ 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (w związku z ustawą z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 

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 zwane RODO. 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest 

to niezbędne do wypełnienia obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa, 

tj. obowiązku przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego 

na stopień nauczyciela dyplomowanego, obowiązku wprowadzenia informacji o uzyskanym 

przez nauczyciela stopniu awansu zawodowego do Systemu Informacji Oświatowej oraz 

obowiązku archiwizowania dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach). 



3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją 

wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela 

dyplomowanego oraz celem wprowadzenia informacji o uzyskanym stopniu awansu 

zawodowego do Systemu Informacji Oświatowej (ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej). 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, 

że realizacja wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego będzie niemożliwa. 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela 

dyplomowanego, przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres jednego 

roku, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie, członkowie komisji kwalifikacyjnej, organy władzy publicznej oraz 

inne podmioty uczestniczące w procesie przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów obowiązującego prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do sprzeciwu. 

8. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1. 

                                                 
1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, 

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 

lub przemieszczania się. 


