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KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek 

Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

1. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor 
ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Białymstoku,  Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel. 
85-748-48-05, email:iod@kuratorium.bialystok.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. e (niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz do państwa 
trzeciego.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za 
odbiorców!).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie 
ustalony okres archiwizacji (50 lat).

5. Ma Pani/Pan prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
(Uwaga: ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa dotyczącymi 
archiwizacji).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych;
 (Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania musi być zgodne 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie).

7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu.
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