
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM KONKURSEM NA STANOWISKA 

DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

ORAZ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NOWYM ŻMIGRODZIE 

 

 

1.Administratorem  danych osobowych jest Gmina Nowy Żmigród reprezentowana przez Wójta Gminy 

z siedzibą w  Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2. Z administratorem można się skontaktować 

poprzez adres email gmina@nowyzmigrod.eu oraz telefonicznie: 13 441 56 05. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: 

inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust 1 lit  b, c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych) celem przeprowadzenia konkursów na 

Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie gminy Nowy Żmigród oraz Przedszkola 

Gminnego w Nowym Żmigrodzie, wynikających z art. 63, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 poz. 967 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; 
2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3. odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym Centrum Usług Wspólnych w Nowym 

Żmigrodzie. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. 

państw trzecich) lub do organizacji międzynarodowych. 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacyjny wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7.Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia - gdy ustaną podstawy do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, 

jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień. 

8.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań określonych w pkt. 3. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

 


