
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych   

w Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty z 
siedzibą przyul. Wały Chrobrego 4Szczecin tel. 91 4427500, mail: 
kuratorium@kuratorium.szczecin.pl 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty mail: 
iod@kuratorium.szczecin.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  
 celu rozpatrzenia wniosku o nadanie odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotego, Srebrnego lub Brązowego Krzyża Zasługi, Medalu Złotego, Srebrnego lub 
Brązowego za Długoletnią Służbę, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, o przyznanie 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
na podstawie:  
1. Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
400) – art. 30 ust.1;  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie 
szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu 
przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 
99 poz. 1073 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 4;  

3. 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).  
 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Wnioski o nadanie odznaczeń 
państwowych lub odznaczenia Medalu Komisji Edukacji narodowej oraz nagród Ministra 
Edukacji Narodowej, które nie zostały pozytywne zaopiniowane przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty będą przechowywane przez okres 10 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym zostało.  
Wszystkie złożone wnioski o przyznanie nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały 
złożone. 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, 
 iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 



7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
nierozpatrzenie wniosku. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9)Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 


