KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza
1, 09-411 Biała, dane kontaktowe: numer telefonu 24 366 87 10, adres e-mail: gmina@starabiala.pl;
listownie na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas postępowania
konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@starabiala.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach, w szczególności w celu oceny Pani/Pana
kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora, na które
Pani/Pan składa ofertę, jak również w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
a) przepisy Kodeksu pracy w zakresie danych określonych w art. 22¹; art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1587);
b) zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli przekazane zostaną dane inne niż: imię
(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane wynikające z dokumentów
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO);
d) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit.b); Administrator
będzie przetwarzał Pani/Pana dane wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym
konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, gdy zostanie
Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku tego konkursu jako kandydat;
e) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych zebranych podczas
konkursu. Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić czy Pani/Pan spełnia
wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie i czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na
stanowisko dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach;
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (szczególne kategorie
danych osobowych) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. a
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzane są dane na podstawie
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora;
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania swoich danych
osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które
Administrator przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
szkoły. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane komisji konkursowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia konkursu na stanowisko
dyrektora szkoły przez okres 2 miesięcy. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie
wyłoniony żaden kandydat na stanowisko dyrektora lub gdy Pani/Pan nie zostanie wyłoniona/y jako
kandydat na stanowisko dyrektora Pani/Pana dane, po upływie 2 miesięcy od momentu zakończenia
konkursu, zostaną zniszczone. Dane osoby, której zostanie powierzone stanowisko dyrektora będą
przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.

...............................................
miejscowość, data

…...........................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

