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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA WNIOSKU O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

 
 
 
1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-
Kozielski  z  siedzibą  47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub 
podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi. 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 
pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, 
proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 
774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad 
bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 
3)  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
4) Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 pkt.c) RODO, w zw. 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018 r w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli  oraz ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela wyłącznie 
w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia informacji o uzyskanym przez nauczyciela stopniu 
awansu zawodowego do Systemu Informacji Oświatowej, Ustawa z dnia 15.04.2011 o systemie 
informacji oświatowej . 
5) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 
realizacja wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela 
mianowanego będzie niemożliwa. 
6) Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa o dodatkowe dane (numer telefonu) w 
celu ułatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych 
osobowych. Taka zgoda może być w każdej chwili przez Państwo wycofana. Przetwarzanie danych 
osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Numer telefonu będzie 
przechowywany przez okres niezbędny do realizacji postępowania na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
7) Dostęp do Państwa  danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Starostwa 
Powiatowego w  Kędzierzynie-Koźlu, Wydziału Oświaty, członkowie komisji egzaminacyjnej 
powołanej uchwałą Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz 
właściwe związki zawodowe (tylko w przypadku wnioskowania przez nauczyciela), NIK.  W celu 
realizacji ww. zadań zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z: 

➢ Vulcan sp. z o.o. ul. Wołowska 6, Wrocław 
8)  Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię 
Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy) 

9) Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a po tym czasie przez okres wymagany 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – awans zawodowy nauczycieli - 50 lat.  
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10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa: 

➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 
RODO, 

➢ prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe)     
art. 16 RODO, 

➢ prawo do usunięcia danych art.17 RODO (w przypadku zbierania danych osobowych na 
podstawie zgody art.6 ust.1 pkt a RODO) , 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO. 
11) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych 
12) Nie będziemy w sposób zautomatyzowany podejmowali decyzji 
13) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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