Zarządzenie nr 38 /2018
Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 czerwca 2018 roku
zmieniające Zarządzenie nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia
2018 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 oraz 1000), art. 298 i 301 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.), § 1 i §
2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 ze zmianami), w związku Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zarządzam, co następuje:
§1
§ 4 Zarządzenia nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas
IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku
szkolnym 2018/2019 otrzymuje brzmienie:
„ §4 Polecam i upoważniam do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów
szkoły, które jako podmioty przetwarzające:
1. Zapewniają, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się
do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy.
2. Podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.
3. Pomagają poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
4. Bezzwłocznie zgłaszają wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych.
5. Pomagają w:
1) informowaniu osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich danych,
2) dokonaniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych
osobowych,
3) konsultacjach z organem nadzorczym,
6. Po zakończeniu konkursów
z regulaminami konkursów.

postępują

z

dokumentacja

konkursową

zgodnie

7. Umożliwiają przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji w zakresie ochrony danych
osobowych.”

§2
Dodaje się § 5 w treści Zarządzenia nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa
pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."
§3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

