Załącznik do Zarządzenia Nr 21/ 2021 / CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia19.01. 2021 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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, RODO)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz, z siedzibą Plac

Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres
siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu
kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola …………………………………………
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 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.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi
administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Podanie danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest warunkiem udziału
Pani/Pana w procedurze konkursowej na stanowisko
Dyrektora Przedszkola …………………………………………………………………….
7. Podanie przez Pani/Pana innych danych niż wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed jej
cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych
• prawo żądania ich sprostowania,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.
2. Kontakt

………………………………
podpis kandydata

