
Załącznik Nr  2 

 do zarządzenia OR0050.20.2020 

Wójta  Gminy Izbicko   

z dnia 27.02.2020 r.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-

ne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, dla kandydata na stanowisko Dyrektora 

placówki oświatowej. 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Izbicku ul. Powstańców 

Śląskich 12, 47-180 Izbicko (dalej, jako UG),  

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: ug@izbicko.pl, telefonicznie pod 

numerem 774617221, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.; 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących prze-

twarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez te-

lefon komórkowy 668 620 696; 

4. Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego (dalej jako Konkurs) na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 

Josepha von Eichendorffa  w  Krośnicy przy ul. Szkolnej 18  (47-180 Izbicko) 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c, Art.9 ust.2 lit b, Rozpo-

rządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Od-

biorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udo-

stępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgod-

nie z prawem. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

prowadzonym przez Administratora. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub pod-

dane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żad-

ną osobą.  

9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RO-

DO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ich usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO, lub 

ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o któ-

rym mowa w art. 22 RODO; 

11. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobo-

wych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowy, wynikającym z: 

 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy; 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w pu-

blicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz pu-

blicznej placówce; 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkur-

su na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;  

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w Konkursie. 

 

 

 

Oświadczenie Kandydata 

Wskazuję, że zapoznałam/em się z zawartą powyżej informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

i jednocześnie przez złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem, oznajmiam, że akceptuję oraz zrozu-

miałam/em jej treść.  

_____________________________________________ 
            Data i podpis Kandydata 

 

mailto:ug@izbicko.pl

