KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata na stanowisko dyrektora
przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego, szkoły muzycznej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Myszkowie, reprezentowany
przez Burmistrza Miasta Myszkowa, z siedzibą 42-300 Myszków ul. Kościuszki 26, kontakt
e-mail: urzad@mistomyszkow.pl; tel. +48 34 313-26-82.
2. Burmistrz Miasta Myszkowa wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt pod adresem e-mail:
iodo@miastomyszkow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
i przedszkola (podstawa prawna: art. 63 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i § 1 i 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznych szkół, publicznej szkoły ponadpodstawowej
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej), na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich
danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć
drogą, którą została wyrażona.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) 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,
b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów wspierają Administratora
w wypełnianiu jego uprawnień i obowiązków.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej,
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, natomiast
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż
przez okresy wskazane powyżej.
7. Posiada Pani/Pan prawo, żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia, sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zgodnie z art. 77.
9. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa,
w szczególności wskazanych w pkt 3, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem przepisów prawa) będzie brak
możliwości wzięcia udziału w procedurze konkursowej.
10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będzie to prowadzić do zautomatyzowania podejmowania decyzji oraz profilowania.

