
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z  rozporządzeniem 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 (RODO) przekazuję 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej, oraz  Szkoły Podstawowej  im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Węgierce: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Roźwienica z siedzibą w Urzędzie 

Gminy Roźwienica,  Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica; 

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, w osobie Jakuba Kłaka z 

którym można się kontaktować listownie, pod adresem: ul. Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica lub za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres:iod.gmina@rozwienica.itl.pl 

3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora: 

 

1) Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej, 

 

2) Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Węgierce, 

                                                                                                                                (właściwe podkreślić) 

 przez Urząd Gminy w Roźwienicy, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, 

 - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze – wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia 

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 oraz trybu pracy komisji konkursowej; 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, 

b) podmioty uprawnione przepisami prawa, 

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd 

Gminy w Roźwienicy na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach   archiwizacji. 

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, 

w tym z profilowaniem. 

                           

                                                         czytelny podpis …………………………………………………….                                                                                  


