
Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Starostwie 

Powiatowym w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. Można się z nim skontaktować 

listownie lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-wieruszowski.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Depta, z którym w razie jakichkolwiek 

wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod 

adresem: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, e-mail: 

inspektor@powiat-wieruszowski.pl, tel. 627813910. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia  

w zw. z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1634.). 

 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze - przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. 

 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

 

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) W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest 

obowiązkowe oraz wynika z ww. przepisów. Konsekwencją niepodania danych będzie 

niedopuszczenie kandydata do wyżej określonego konkursu. 

 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych  

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym również profilowaniu. 
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