
 

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna 

 

Przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko dyrektora szkoły w drodze 

konkursu 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 

Adamów, pow. zamojski, tel. 846187711, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: 

iod@rodokontakt.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko dyrektora szkoły w 

drodze konkursu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest: 

a. obowiązek prawny ciążący na Administratorze 

b.  zgoda osoby 

5. Podane  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

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. 

6. Podane  dane osobowe mogą zostać  przekazane  uprawnionym organom administracji 

publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem  ich  

danych osobowych:  

a) do dostępu, 

b) do sprostowania,  

c) do ograniczenia przetwarzania,  

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:  

e) do usunięcia danych  

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na 

legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania. 

9. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

Podstawa prawna: 

• 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) 

• Art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r. poz.996 z 

późn.zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 



podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017r. poz.1587) 

• Kodeks Pracy  (art. 221.§ 1) 


