Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niebylec z siedzibą
w Niebylec 170, 38-114 Niebylec, w imieniu której obowiązki Administratora pełni
Wójt Gminy Niebylec
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- Tomaszem Mielech jest możliwy pod
adresem e-mail: iod@niebylec.com.pllub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe oraz rozporządzenie 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, będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. I lit. c tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze. Pozostałe dane osobowe podane w
dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l lit. a bądź
art. 9 ust. 2 lit. a tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. PanilPana
dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego oraz w celu zabezpieczenia dokumentacji na wypadek dochodzenia
przyszłych roszczeń.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. PanilPana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia
postępowania rekrutacyjnego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
na podstawie art. 15 ROD O oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
Pani/Panu prawo do:
1) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
2) usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania
danych osobowych najej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą

Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i me będą
zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana pozostałych
danych jest dobrowolne.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora,
danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą. Zapoznałam/lem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

(data i czytelny podpis)

