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Zapewnienie realizacji zadań w związku z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na 

stopień nauczyciela mianowanego i wydaniem aktu nadania stopnia awansu zawodowego. 

 
Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego dalej 

rozporządzeniem ogólnym), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Gmina Sierakowice  

(adres: ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, telefon kontaktowy: 58 681 95 00). 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: inspektor@sierakowice.pl. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, ustawa                  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej.  
4. Celem zbierania danych jest: wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom na 

stopień mianowany. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wszczęcie 

postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia                         

18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym 

w przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Odbiorcami 

danych jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Sierakowicach.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - do usunięcia 
danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą, nie 

podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 rozporządzenia ogólnego. 


