






Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki

w Bierutowie, ul. Zygmunta Krasińskiego 3, 56-420 Bierutów

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1—2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Bierutowa,  z  siedzibą  przy  ul.
Moniuszki 12, 56 - 420 Bierutów.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych przez e-mail:  sekretarz@bierutow.pl, tel. 71 314 62 51 wew. 38  lub pod adresem:
Urząd Miejski w Bierutowie, Bud. A, pok. 7, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów. 

3) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze  -  przeprowadzenie  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.
I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie, ul. Zygmunta Krasińskiego 3,
56-420 Bierutów

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z
art.  63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.  poz. 910) oraz
rozporządzeniem  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 z późn. zm.).

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty i osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich:  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c) wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  ds.  ochrony  danych  osobowych  (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  gdy uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu

Burmistrz Bierutowa
      Piotr Sawicki
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