
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

– KONKURS NA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W GOGOLINIE 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą  

w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z 

nim pod adresem: e-mail kr@gogolin.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy Prawo oświatowe, a dotyczącego przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie na podstawie  art. 63 ust. 10 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 

2245) oraz 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. poz. 1587) i 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. poz. 

1597). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 

którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

[jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem]. 

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

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

niepodania danych osobowych będzie odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania 



konkursowego lub pozostawienie oferty bez rozpoznania w przypadku braku możliwości 

zidentyfikowania kandydata. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

9) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć 

inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 

RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną 

sytuacją. 

 

 

 

 

 


