
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU  

W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE NAGRODY WIELKOPOLSKIEGO 

KURATOTA OŚWIATY I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Zgodnie z art. 14 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące 

informacje. 

Administrator danych osobowych: Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Kościuszki 93. 

Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe: listownie: Inspektor ochrony danych, 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań; email: 

iod@ko.poznan.pl; telefonicznie: 780 386 035. 

Cel przetwarzania danych osobowych: rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia 

RODO w związku z art. 49 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli( Dz. U. Nr 

131 poz.1078) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 

Kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dotyczące miejsca 

pracy czy wykonywanych funkcji, dane związane z przebiegiem pracy – wynikające z  § 3.1. 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i 

trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131 poz. 1078). 

Źródło pochodzenia danych osobowych: podmiot sporządzający wniosek o przyznanie 

nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej – aktualny 

pracodawca 

Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a później przechowywane 

przez okres 10 lat. 

Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych: prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych  

lub żądania ograniczenia ich przetwarzania – w przypadkach określonych w przepisach prawa 

z uwzględnieniem wyjątków. 

Do celów dowodowych, żądanie w zakresie realizacji któregokolwiek z przysługujących praw 

w zakresie ochrony danych osobowych, należy przesłać w formie pisemnej na adres                                

e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl lub drogą pocztową: Wielkopolski Kurator Oświaty, 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo  

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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