
KLAUZULA INFORMACYJNA – AWANS ZAWODOWY 
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" w związku z
prowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego, informujemy że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu egzaminacyjnym
na stopień awansu zawodowego jest Burmistrz Miasta Lubań z główną siedzibą przy ul. 7 Dywizji
14, 59-800 Lubań, który reprezentuje Gminę Miejską Lubań i jest kierownikiem Urzędu Miasta Lu-
bań.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan  Ryszard Skowron,  z którym
można się skontaktować się za pomocą adresu e-mail ido@miastoluban.pl.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania / odmowy nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 2 lub 9b ust. 5 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Komisja Egzaminacyjna powołana przez Burmistrza
Miasta Lubań oraz Gmina Miejska Lubań.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane będą będą przechowywane przez okres przewidzia-
ny w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Lubań Pani / Pana danych osobowych, przy-
sługuje Pani / Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograni -

czenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 9b
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Jest Pani / Pan zobowiązana / zobowią-
zany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpa-
trzenia przez Komisję Egzaminacyjną wniosku o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodo-
wej.

9. Pani / Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decy-
zji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

mailto:ido@miastoluban.pl

