KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY

Zgodnie z Art. 13 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), RODO, informuje się, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych siedzibą w Jabłonce przy ul.
3 Maja 1 , o następujących danych kontaktowych:
- adres:34-480 Jabłonka , ul. 3 Maja 1
- e-mail:zeas@jablonka.pl
- telefon: 182611130
Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
email iod_cuw@jablonka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Pani//Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.
59).
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych
umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w
celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów
przetwarzania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo
zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich
archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.
5. Dane osobowe nie będą nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora w tym profilowaniu,.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa,
prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji obowiązków
prawnych związanych z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora. Konsekwencją odmowy podania danych,
będzie brak możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w konkursie.

Administrator Danych Osobowych

