Okręgowa Komisja Egzaminacyj na w Krakowie: os. Szkolne 37, 31–978 Kraków
tel.: 12/ 68 32 101-102; fax: 12/ 68 32 100; oke@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie, os. Szkolne 37, Kraków 31-978, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397,
telefon: 12 68 32 101, e-mail oke@oke.krakow.pl, zwana dalej OKE w Krakowie.
2. Powołano inspektora danych osobowych, którym jest pani Monika Brzezicka. W sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą
elektroniczną na adres: iod@oke.krakow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:
a) podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r., poz. 59 ze zmianami),
b) pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r., poz. 917),
c) bezpośrednio od Pani / Pana.
4. Pani/Pana dane osobowe w OKE w Krakowie mogą być przetwarzane w celu:
a) rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy Dz. U. z 1974 r nr 24, poz. 141 ze zmianami, Kodeks cywilny Dz.U. 1964
Nr 16. Poz.93 ze zmianami,
b) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
c) organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
d) organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów lub szkoleń uzupełniających dla
egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami),
e) realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu w niej określonym.
5. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
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7. Dane osobowe mogą być udostępniane:
a) podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa
b) podmiotom, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla

jakiego zostały zebrane oraz określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania
i archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe (Ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173)
9. Co do zasady, dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich możliwe
jest wyłącznie na wyraźne oraz uzasadnione Pani/Pana życzenie.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania
decyzji i nie będą profilowane.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:
a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wyłącznie w
zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) usunięcia danych (wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).
12. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących
Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych,
którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Składając sprzeciw, należy wskazać jego
przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
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