
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Kuratorium Oświaty w Katowicach  

Zgodnie z art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO) informuję, iż:   

Administrator danych:   

1. Administratorem danych osobowych jest  Śląski Kurator Oświaty.  

Dane  do  kontaktu:  Kuratorium  Oświaty  w  Katowicach  ul.  Powstańców  41a,                         

40-024 Katowice  

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl  

skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka  

2. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice .  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  

Agata Andruszkiewicz tel: 32 – 606 – 30 – 37, e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl  

Cel przetwarzania danych:  

Pani/Pana dane osobowe w zależności od złożonego wniosku będą przetwarzane w 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 Śląskiego Kuratora Oświaty.  

Podstawa prawna:  

art.6 ust.1 lit. a i  c  RODO w związku z art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 16 października 1992 r.  o 

orderach i odznaczeniach, § 3 ust.1 pkt 4 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, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.  w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.  

Kategoria danych osobowych:   

Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe:   



- w przypadku odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny lub  

Brązowy Krzyża Zasługi, Medal Złoty, Srebrny lub Brązowy za Długoletnią Służbę: nr pesel,  

nazwisko, imiona, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, datę i miejsce urodzenia, miejsce 

zameldowania na pobyt stały, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, poprzednie 

nazwiska, stanowisko i miejsce pracy;   

- w przypadku Medalu Komisji Edukacji Narodowej: imię i nazwisko, imiona rodziców, 

miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj 

wykonywanej działalności;   

- w przypadku nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty: 

imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stanowisko i miejsce pracy.   

Odbiorcy danych:   

W przypadku wniosków, które uzyskają pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty 

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:   

- Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP - wnioski o nadanie 

odznaczeń państwowych,   

- Ministerstwo Edukacji Narodowej - wnioski o nadanie odznaczenia Medalu Komisji 

Edukacji Narodowej i nagrody Ministra Edukacji Narodowej,   

- Kuratorium Oświaty w Katowicach - wnioski o nadanie nagrody Śląskiego Kuratora 

Oświaty   

(lub inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych np. związki zawodowe 

zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Komisji do spraw 

opiniowania wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej, nagród Ministra 

Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty).   

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych:   

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

Okres przechowywania danych osobowych:   

Wnioski o nadanie odznaczeń państwowych lub odznaczenia Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej, które nie zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty będą przechowywane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone z zastrzeżeniem, że po upływie tego 

okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.   

Wszystkie złożone wnioski o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty będą 

przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone 



z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej 

przeprowadzonej przez archiwum państwowe.   

  

  

    

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan prawo:   

• dostępu do treści danych  (zgodnie z art.15 RODO),  

• sprostowania danych (zgodnie z art.16 RODO),  

• usunięcia danych ( zgodnie z art.17 RODO),   

• ograniczenia przetwarzania danych ( zgodnie  z art.18 RODO),  

• przenoszenia danych (zgodnie z art.20 RODO),   

• wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art.21 RODO),  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku droga pisemną na adres 

korespondencyjny Administratora.   

Aby skorzystać z powyższych praw może Pan/Pani skontaktować się bezpośrednio  z 

Kuratorium Oświaty w Katowicach lub inspektorem ochrony danych.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:   

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

tel. 22 53103 00, fax. 22 53103 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   

Źródło pochodzenia danych osobowych:   

Administrator Pani/Pana dane otrzymał od uprawnionego wnioskodawcy.   

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:   

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

  


