
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.) –dalej RODO informuję, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 
przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka, 
tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: k.winiecka@wilkow.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

- art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy o pracę – 
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia; art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe oraz dane 
wymienione §1 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 i art. 6 ust.1 lit. c RODO;  

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, 
jeżeli przekazywane nam dane są inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, użytkownicy strony 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz czytelnicy tablicy ogłoszeń.  

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do 
danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 
usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 
osobowych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane 
w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce 
zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo 
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 
korespondencyjny lub adres e-mailowy Urzędu Gminy w Wilkowie.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej.  

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu.  

 


