
Informacja o przetwarzaniu przez Starostę Lubartowskiego danych osobowych 

przez Wydział Oświaty i Sportu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubartowski z siedzibą 

ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów. 

2. Inspektorem    Ochrony    Danych    (IOD)    jest    Artur  Szczupakowski. Można się  

z  nim kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatlubartowski.pl 

3. Pani/Pana dane zawarte we wniosku złożonym w Wydziale Oświaty i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Lubartowie będą przetwarzane w celu realizacji 

następujących zadań: 

1) wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub 

placówki; 

2) nadania Pani/Panu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; 

3) przyznania lub odmowy przyznania przez Starostę Lubartowskiego Pani/Panu 

świadczenia  pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli; 

4) skierowania dziecka do kształcenia specjalnego; 

5) skierowanie nieletniej/nieletniego do MOW na podstawie postanowienia Sądu 

Rejonowego w Lubartowie oraz wskazania systemu kierowania Ośrodka Rozwoju 

Edukacji w Warszawie (ORE); 

6) skierowania dziecka do MOS; 

7) nadania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO przez Starostę 

Lubartowskiego lub wprowadzenie do SIO danych nauczyciela, który uzyskał 

awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego; 

8) dokonania odpowiednio, wpisu do ewidencji, zmiany w ewidencji lub wykreślenia 

z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez 

Powiat Lubartowski niepublicznej szkoły lub placówki; 

9) dokonania odpowiednio wpisu do ewidencji, zmiany w ewidencji lub wykreślenia 

z ewidencji klubów sportowych; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są: 

➢ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

➢  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

➢  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
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przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej; 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.                   

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

➢ Uchwała Nr XII/75/15 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 grudnia  

2015 r. w sprawie określania rodzajów świadczeń przyznawanych  

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania 

➢ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r.  

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 

zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

prawa, w szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się ta 

sprawa na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które 

uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.  

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać 

profilowaniu. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii; 

2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach,  

o których mowa w art. 16 RODO; 

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO; 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 



10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie osobiście lub pisemnie, a także przez wysłanie 

wiadomości e-mail o treści wycofania zgody z adresu, którego zgoda dotyczy. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

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

W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wniosek zostanie 

pozostawiony bez rozpatrzenia. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku 

niepodania przez Panią/Pana danych kontaktowych nie będzie możliwe  

kontaktowanie się z Panią/Panem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

 


