KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS
KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Krzemieniewo z siedzibą w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34;
2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo jest
Krzysztof Pukaczewski, e-mail: iod@krzemieniewo.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu
i ewentualnym powierzeniu Pani/Panu stanowiska dyrektora w przypadku, gdy
zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku tego konkursu na podstawie przepisów
prawa art.221 §1 kodeksu pracy oraz art.63 Prawa oświatowego oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej, które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest
niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia
rekrutacji, a w przypadku gdy zostanie powierzone Pani/Panu stanowisko dyrektora
dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie przez okres wynikający
z Rzeczowego wykazu akt dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
i obligatoryjnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych
zawartych w ogłoszeniu o konkursie. Brak ich podania uniemożliwi udział
w konkursie.

