Klauzula informacyjnaawans zawodowy nauczyciela
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO Szkoła Podstawowa nr 10
im. Armii Krajowej w Będzinie, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin, informuje, że:

1.
2.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie,
ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin; tel.: +48 32-762–22–02 e-mail: sp10@sp10bedzin.pl;
Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest
Marcin Gruszka (kontakt do inspektora: e-mail: iod24h@data.pl, tel.: 785465194).

3.

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach: przeprowadzania postepowania
egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. C RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa, art. 9d ust. 7 i 9g ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności §9.

4.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych, w szczególności zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie placówki.

5.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz
osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: Komisji Egzaminacyjnej
powołanej przez Prezydenta Miasta Będzina, Śląskiego Kuratora Oświaty.

7.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie
przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.

Podanie przez Państwa danych, przetwarzanych w ramach nałożonego na nas obowiązku prawnego jest
wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Państwa danych skutkować będzie nie podjęciem
postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

