
  
 KLAUZULA INFORMACYJNA   

 dla osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej  
w związku z pozyskiwaniem danych osobowych 

   
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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 
danych) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż: 
 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora   
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Popów                      
reprezentowany przez Wójta Gminy Popów z siedzibą w Zawadach                             
ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,  tel. 34 317 70 67,   e-mail: 
ug@gminapopow.pl 
 

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych  

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/,                      
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez : 

• adres e-mail:  ug@gminapopow.pl 
• pisemnie pod adresem Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.   

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 osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
placówki oświatowej (podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                        
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznych szkół, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 
konkursowej) oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie                
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.  
 

Odbiorcy danych 
 

W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa powyżej, odbiorcą 
Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa, a także odbiorcami 
mogą być:  
a) organy władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  
publiczne  lub  działające  na zlecenie  organów władzy publicznej, w zakresie i 
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne  podmioty,  które  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  
stosownych  umów wspierają Administratora w wypełnianiu jego uprawnień i 
obowiązków.   
 

Okres przechowywania  
danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, natomiast w przypadku 
danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, lecz nie 
dłużej niż przez okresy wskazane wyżej. 
  

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                      
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

 

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej  
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 

Informacja                                     
o dowolności lub obowiązku 
podania danych  
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 
obowiązkowe w zakresie ww. rozporządzenia MEN, a w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących 
wymogiem przepisów prawa) będzie brak możliwości wzięcia udziału                           
w procedurze konkursowej.  Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich 
danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie.                           
 

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia 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 danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę 

(art.7 ust.2) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie, 

niewymaganych przepisami prawa, które nie wynikają z ogłoszenia o konkursie, na 

stanowisko dyrektora placówki oświatowej, przez Urząd Gminy Popów                      

reprezentowany przez Wójta Gminy Popów z siedzibą w Zawadach ul. Częstochowska 6,                 

42-110 Popów (Administrator danych), w celu rozpatrzenia mojej kandydatury  w konkursie 

na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz późniejszych kontaktów                                         

w przedmiotowej sprawie.   

  

 

……………………………………………… 

Miejscowość, data DD/MM/RR 

                                                       ……………………………………………….. 

                                                                                                                                    Czytelny podpis, imię i nazwisko  

 

 
 

 


