
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko  

Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) zwane RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych   

z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 53, 62 - 004 Czerwonak. Dane korespondencyjne: ul. Gdyńska 53, 62-004 

Czerwonak, tel. +48 61 8120121, adres e-mail: biuro@sapo.edu.pl.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Gminy 

Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak lub adresem  e-mail: iodo@czerwonak.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze danych wynikającego z poniższych przepisów prawa:  

a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 i 583); 

b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082); 

c. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, 

którym jest przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub 

placówki oświatowej (Dz.U. z 2021r. poz.1428), wymienionej w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom 

uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora 

danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne  

i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych w dochodzeniu należnych roszczeń. 

7. Dane osób, które nie zostały wyłonione przez komisję konkursową na kandydata na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki oświatowej zostaną usunięte nie później niż 100 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Dane osób wyłonionych przez komisję konkursową na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub 

placówki oświatowej po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych 

 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 
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 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. 

9. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw 

znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść 

skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

Zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

 ……………………………………………………………. 
                                           data i czytelny podpis 


