Klauzula informacyjna dla kandydatów
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.), informujemy, iż:
I.

ADMINISTRATOR DANYCH.

II.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Będziński reprezentujący Starostwo
Powiatowe z siedzibą w Będzinie 42-500 Będzin, Jana Sączewskiego 6.
1) nr telefonu 32 368-07-01,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.bedzin.pl,
3) adres arony www: www.powiat.bedzin.pl.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) nr telefonu 32 368-07-47,
2) adres poczty elektronicznej: iod@powiat.bedzin.pl,
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora
na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności: Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm),
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.1 ) 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. z 2017 r. poz. 1587) oraz 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. z 2017 r.
poz. 1597).
IV.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wynikających z przepisów prawa, dane osobowe
nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

VI.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
lub ograniczeniu przetwarzania,
6) przenoszenia swoich danych osobowych,
7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

VII.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma
Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.
VIII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.

INFORMACJA O WYMOGU ORAZ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora.

X.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

