
Załącznik nr 4  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Kuratorium Oświaty w Krakowie 
 

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, Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 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, ul. Szlak 73,  

31-153 Kraków, tel.; (12) 448 11 10; fax: (12) 448 11 62; e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl. 
 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia  

VIII Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

Prawnie uzasadniony interes: 

Nie dotyczy. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Starostwo Tarnowskie, Gmina Gromnik, Wojskowe 

Centrum Rekrutacji w Tarnowie.  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

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

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Prawo cofnięcia zgody: 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Ma 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. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,  

fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 

uniemożliwieniem udziału ucznia w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych  

w roku szkolnym 2022/2023. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

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

 


