








Konkurs  przeprowadzi  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Opatowiec. 
 
Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości. 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.  

 
VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie   

Na  podstawie  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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119,  s.  1 
informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:  

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, tel. + 48 41 3518052. .  

 
2)  W sprawach związanych z RODO należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: P. Ireneusz Grzyb, email.: inspektor@cbi24.pl 

 
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu procesu rekrutacji na stanowisko 

dyrektora szkoły: 

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), i zgodnie  

z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 art. 63 ust. 10 ustawy 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 placówki 

publicznej, trybu pracy komisji konkursowej.  

 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

uczestniczące w realizacji usługi.  
 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z owiązującymi przepisami prawa 
lub do momentu dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich 

przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie 

mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. 
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