1

Nazwa zbioru danych

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZKÓŁ LEŚNYCH NA
STOPIEŃ
NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
I DYPLOMOWANEGO

2

Administrator danych osobowych

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
REGON: 001064858

3

Przedstawiciel administratora
danych, o którym mowa w art.
31a ustawy odo

Nie dotyczy

4

Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru
na podstawie art. 31 ustawy odo

Nie powierzono przetwarzania danych

5

Podstawa prawna upoważniająca
do prowadzenia zbioru danych



przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa

Dokumentacja określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.393),
tj.:
1. dokumenty
potwierdzające
posiadanie
kwalifikacji
zawodowych (np. dyplomy, świadectwa i inne dokumenty),
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem - § 9 pkt
1;
2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego, kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem - § 9 pkt 1;
3. zaświadczenie dyrektora szkoły (zespołu szkół) 2) zawierające
informacje określone w § 9 pkt 2 lit a - d;
4. dowód
osobisty
(lub
inny
dokument
tożsamości) 2) - kserokopia obydwu stron poświadczona
za zgodność z oryginałem - w celu identyfikacji danych
osobowych.

6

Cel przetwarzania danych

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego lub
kwalifikacyjnego

7

Opis kategorii osób, których dane
są przetwarzane w zbiorze

Nauczyciele szkół leśnych ubiegających się o awans zawodowy

8

Zakres danych przetwarzanych
w zbiorze

adres, nr PESEL, imiona nazwiska, data urodzenia, miejsce
urodzenia , NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie , seria i nr
dowodu osobistego, nr telefonu;
wszystkie dane zawarte w dowodzie osobistym
miejsce pracy – wszystkie dane zawarte w zaświadczeniu o
zatrudnieniu
wykształcenie – wszystkie dane zawarte w dyplomach i
świadectwach szkolnych

9

Sposób zbierania danych

Od osoby, której one dotyczą

10

Sposób udostępniania danych

Nie udostępniano danych ze zbioru

11

Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane

Nie dotyczy

12

Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

13

Historia zmian
Data zmiany
Rodzaj zmiany
Zakres zmiany

