
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH – PROCEDURA  WYŁANIANIA KANDYDATÓW  

NA STANOWISKA NAUCZYCIELI – DORADCÓW METODYCZNYCH 

 

Administrator danych osobowych: Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą  
w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań 

Inspektor ochrony danych – kontakt: Inspektor ochrony danych, Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań; adres mailowy: 
iod@ko.poznan.pl; nr tel.:780 386 035 

Cel przetwarzania danych osobowych: wyłonienie kandydatów na stanowiska 
nauczycieli – doradców metodycznych 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i obowiązek ich podania: 
podanie danych osobowych i ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – to jest Wielkopolski Kurator 
Oświaty jest zobowiązany do powierzenia wybranym nauczycielom zadań doradcy 
metodycznego (zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli) 

Okres przechowywania danych osobowych: okres archiwizacji został określony 
przez Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej  
w województwie i urzędów obsługujących te organy 

Odbiorcy danych osobowych: placówki doskonalenia nauczycieli, w której 
nauczyciel-doradca metodyczny ma być zatrudniony, szkoła/placówki, w której 
nauczyciel jest zatrudniony oraz wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na 
rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie  
i serwisowanie  oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów 
„eSOD”, serwisowanie  oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System 
Archiwizacji” 

Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych realizowane  
na wniosek osoby zainteresowanej:  

 Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach prawem przewidzianych  

Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy:  

 złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93  

 przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub 

 przesyłać z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy 
ePUAP2 na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP 

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie 
internetowej  http://ko.poznan.pl w zakładce: Załatwianie spraw, podzakładce: 
Ochrona danych osobowych  

 Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa 
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