
Klauzula informacyjna 
 

 dotycząca wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, 
prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

 
 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 
 
1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.  
2) Inspektor Ochrony danych e-mail: inspektor@umwd.pl. 
3) Dane osobowe wynikające z wniosku, a także przekazywane w toku sprawy, przetwarzane 

będą w celu wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. c 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 zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku oraz  
na podstawie art. 183 ust. 1, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2020, poz.910), i § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). 

4) Dane będą udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 
lit. d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty oraz właściwemu organowi podatkowemu. 

5) Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania do: 
6) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny 
do ich podania. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych zostanie wydana decyzja 
odmawiająca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.  

 
 
 

Z treścią klauzuli zapoznałam/em się 

 

 

…………………………………………                        ……………………………………………………………………………                             

Data i miejsce        Podpis 

mailto:inspektor@umwd.pl

