
-Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Kuratorium Oświaty w Krakowie 

 

dotyczy: osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do konkursu                    

na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w związku z ubieganiem się o objęcie lub 

wykonywanie funkcji publicznej tj. dyrektora szkoły publicznej  

 

Zgodnie z art.13 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: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą 

w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków tel. (12) 448 11 10 ; fax (12) 448 11 62; e-mail: 

kurator@kuratorium.krakow.pl 

 

Inspektor ochrony danych: 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Krakowie:  

e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl 

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty obowiązków ustawowych związanych z przekazaniem oświadczeń 

lustracyjnych lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego 

Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie na podstawie:  

 art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji                               

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.). 

 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci 

Narodowej, (ewentualnie inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych 

osobowych).  

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych: 

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

międzynarodowej. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie nie przechowuje oświadczeń lustracyjnych lub informacji 

o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Wykazy osób, wg wzorów przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej Biuro 

Lustracyjne w Warszawie zawierające dane: 

mailto:kurator@kuratorium.krakow.pl


 w przypadku oświadczeń lustracyjnych: nazwisko, imię, miejsce urodzenia, data 

urodzenia, imię ojca;  

 w przypadku informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego: nazwisko, imię, imię 

ojca, pesel, data złożenia oświadczenia, organ, któremu przedłożono oświadczenie, 

powód złożenia oświadczenia  

będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało 

złożone oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,                    

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

przeprowadzonej przez archiwum państwowe. 

Kuratorium Oświaty w Krakowie będzie odsyłać oświadczenia lustracyjne złożone przez 

kandydatów na stanowisko dyrektora, wobec których nie zachodzi obowiązek złożenia 

oświadczenia lustracyjnego tj. kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola, dyrektora 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektora młodzieżowego domu kultury, dyrektora 

placówki doskonalenia nauczycieli, dyrektora biblioteki pedagogicznej, dyrektora innej 

placówki.   

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu.   

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   

Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

przez osoby przystępujące do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej                            

w związku z ubieganiem się o objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej tj. dyrektora 

szkoły publicznej  wynika z: 

 art. 7 ust. 1  i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji                       

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.); 

 § 1  pkt 4 k rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.              

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 

publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587). 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

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

profilowane. 

 


