Zal^cznik do ogloszenia o konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej
im. Wojciecha z Baidzewa w Bnjdzewie

Klauzula informacyjna dotyczE^ca przetwarzania danych osobowych kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoty Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
Na podstawie art. 13 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27kwietnia
2016r. wsprawie ochrony osob fizycznych wzwi^ku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/\/E (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz^d Gminy Brudzew reprezentowany przez
Wojta Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, dane kontaktowe: numer telefonu, 63 279 83 33.
2. Wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym moze Pani/Pan kontaktowac si^ we wszystkich
sprawach dotycz^cych przetwarzania danych osot)owych oraz korzystania z praw zwi^zanych z przetwarzaniem
danych poprzez: adres email: iod@brudzew.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Cel przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ wcelu wylonienia wdrodze konkursu kandydata na
stanowisko dyrektora szkoly Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie. Urz^d Gminy Brudzew
reprezentowany przez Wojta Gminy jako administrator danych bedzie przetwarzal Pani/Pana dane wyl^cznie
dia celow zwi^zanych zprowadzonym konkursem iewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora
w przypadku gdy zostanie Pani/Pan wyloniona/y w wyniku tego konkursu jako kandydat.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe b^d^ przetwarzane na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pozn. zm.) oraz rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej
zdnia 11 sierpnia 2017 r, wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy
komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
5. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przekazywane komisji konkursowej oraz Radcy Prawnemu swiadcz^cemu
pomoc prawn^Administratorowi Danych.
6. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane do momentu zakohczenia konkursu na stanowisko
dyrektora szkoly takze przez przez okres 6 miesiecy po zakohczeniu konkursu, Gdy w wyniku konkursu
nie zostanie wyloniony kandydat na stanowisko dyrektora, Pani/Pana dane po uplywie 6 miesiecy zostan^
zniszczone, natomiast w przypadku gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora, dane osobowe
b^d^ przetwarzane i przechowywane przez okres wynikaj^cy z Rzeczowego wykazu akt dost^pnego w siedzibie
Urz^du Gminy Brudzew.
7. W zwi^zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo
i^dania od administratora:
1) dost^pu do swoich danych osobowych,
2) ich sprostowania,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usuni^cia danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie b^d^ poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez
profilowaniu.
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9. Pani/Pana dane nie b^d^przekazywane do Pahstwa trzeciego.
10. Podanie przez Pani^/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja niepodania
danych osobowych bedzie brak mozliwosci wziecia udziatu w konkursie na stanowisko dyrektora szkoly.

Brudzew, dnia
podpis kandydata
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