
Załącznik do ogłoszenia 

o konkursie na dyrektora 

Szkoły Podstawowej  

we Wrzesinie 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dotycząca realizacji zdań związanych z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 

(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Jonkowo (ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo 

tel. 895129237, 896706911, sekretariat@jonkowo.pl  ) (dalej: Administrator). 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem email: inspektor@cbi24pl, sekretariat@jonkowo.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzesinie przez Urząd 

Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo Oświatowe 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. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd 

Gminy w Jonkowie na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

6) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8) W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie na 

stanowisko dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się ……………............................. 

                                                                                                         (data, czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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 w celach konkursu na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzesinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          ……………………………….. 
 

                                                                                                          (data, czytelny podpis) 

 


