
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) – zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Walce informuję, 

iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 

47-344 Walce . 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych w Urzędzie Gminy w Walcach pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy 

w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. 

3. 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), wynikającego z 

art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.), 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) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej 

szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1597).   

4. Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Brożcu  w drodze konkursu.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej. 

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

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2)  sprostowania danych, 

3) ograniczenia przetwarzania, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pan/Pani, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

przepisami RODO. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator zobowiązany 

jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne 

podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku 

prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, pocztowych, finansowych oraz pomocy 

prawnej.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko 

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu 

 

 

 

 

 

Walce, dnia……………….. roku 


