
 

       KLAUZULA INFORMACYJNA 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

 

 
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”) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych - informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z 

siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , 

Regon: 000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z 

Inspektorem ochrony danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w 

Nowogrodzie Bobrzańskim oraz pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela mianowanego –   w związku z art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574) oraz 

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej –

Dz.U.2018.0.1900  z późn. zm.).  

 

- zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2019.0.553 t.j. - Ustawa z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i  w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa) : 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) do żądania ich sprostowania (poprawiania) – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 
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c) do  żądania  usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  prawo  do  bycia  

zapomnianym),  w przypadku, gdy dane: 

 nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

 przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 muszą  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku  

wynikającego    z przepisów prawa, 

d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 
gdy: 

 kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się 

Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale 

potrzebuje ich Pani/Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej 

realizacji postępowania  o nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i 
nie będą profilowanei. 

 
 
 
       ………………………………………………….. 
                 czytelny podpis 
 
 
 
 
 
                                                      
i Przez „profilowanie” należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

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

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

przemieszczania się. 

 


