Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z udziałem w konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej
w związku z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wilczy jest Wójt Gminy Pilchowice.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Pilchowice można się skontaktować poprzez adres
email ug@pilchowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora tj. ul. Damrota 6,
44 – 145 PILCHOWICE.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Pilchowice wyznaczył inspektora ochrony danych którym jest
Pan Leszek Proszowski pracownik firmy NOWATOR s.c. , z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez email nowator@nowator.edu.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe § 1 ust.
1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2017r. poz.1587).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury.

