
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator  danych  -administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Wielgie  z  siedzibą  

w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, której organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie
2. Inspektor  ochrony  danych  -  dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  w  Gminie  Wielgie:  e-mail:

iod@wielgie.pl
3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  (RODO),  w celu związanym z przeprowadzeniem
postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017r. 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  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami,

przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;

w  pozostałych  przypadkach,  w  których  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w  art. 18 RODO 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ;

 prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych
na  podstawie  Pani/Pana  zgody,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  dotyczy  to  przypadków,  w  których
Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  o  którym  mowa  w  art.  21  RODO,  
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo
do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem
wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Podanie  danych  osobowych  w  dokumentach  aplikacyjnych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do
przeprowadzenia postępowania konkursowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia postępowania konkursowego.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

          ……………………………..
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