Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Wydziale Oświaty i Zdrowia
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Powiat Prudnicki z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez następujące dane
kontaktowe: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH TOMASZ DRAGAN, e-mail:
iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania przez
Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku, czynności i zadań,
wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:
1) Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
3) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
4) Ustawie z dnia 5 sierpnia.2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
5) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
6) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
7) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
8) Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
9) Ustawie z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
10) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
11) Ustawie z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne,
12) Ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
13) Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,
14) Rozporządzeniu 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,
15) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
16) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli.

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych :
- podstawowe dane identyfikacyjne,
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
- wykształcenie i kwalifikacje,
- dane dotyczące zamieszkania,
- zawód i zatrudnienie,
- aktualne zatrudnienie,
- informacje o sytuacji rodzinnej,
- aktualny stan zdrowia,
- członkostwo w związku zawodowym.
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać instytucjom, organom i podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa – w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych.
W okresie realizacji oraz trwałości projektów oraz w czasie określonym w przepisach ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych.
VIII. Prawa Osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych (dotyczy danych podanych dobrowolnie)
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan
zażądać, abyśmy je usunęli.
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć
w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej
wycofaniem.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pani/Pana danych jest:
- wymogiem ustawowym wynikającym z ustaw powołanych w dziale III,
- wymogiem umownym wynikającym z treści umów,
- dobrowolne jeżeli dane nie dotyczą ww. kategorii.
Jeżeli nie poda Pani/Pan danych:
- możemy odmówić zawarcia umowy,
- możemy odmówić naszego świadczenia,
- możemy pozostawić podanie bez rozpatrzenia,
X. Informacja o źródle danych:
- od innych Instytucji i Organów,
- z przeglądu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru
Sądowego,
- od partnerów i innych uprawnionych na podstawie przepisów prawa podmiotów.

