
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-

108 Kobylanka.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod 

numerem telefonu 503677713.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 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 (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1587). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 

6. Dokumenty aplikacyjne Pani/Pana: 

1) który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do Pani/Pana akt 

osobowych i będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa; 

2) który/a nie został/a wyłoniony/a na stanowisko będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO), 



- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem (art. 17 RODO), 

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

(art. 18 RODO). 

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w 

konkursie na stanowisko dyrektora szkoły. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

 

 

……………..…………………………………… 

               ( data, czytelny podpis kandydata) 


