
„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych" 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA  

I JEGO DANE 

KONTAKTOWE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec nad Wisłą, w imieniu której działa Wójt 

Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą.  

Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej  

(e-mail): wojt@solec.pl. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@solec.pl. 

PODSTAWA PRAWNA 

I CEL PRZETWARZANIA 

 

 

 

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  

i c oraz art. 9 ust. 1 lit. a i b RODO, art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 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). Zgoda kandydata jest niezbędna do przetwarzania danych innych 

niż wymagane przepisami prawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego  na stanowisko 

dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad 

Wisłą przez Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą. 

ODBIORCY DANYCH 

 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, członkowie 

komisji konkursowej, podmioty z którymi wiążą Administratora Danych Osobowych umowy o świadczenie 

usług. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich  

i organizacji międzynarodowych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania konkursowego lub do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres wymagany 

przepisami prawa w zakresie archiwizacji danych. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f)prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody,  

w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie określonych w ogłoszeniu o konkursie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika  

z 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) w zw. z art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 

996 ze zm.), a konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odmowa dopuszczenia kandydata do 

postępowania konkursowego lub pozostawienie oferty bez rozpoznania (w przypadku braku możliwości 

zidentyfikowania kandydata). Jednakże jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

spowoduje że dane nie będą przetwarzane i kandydat nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu 

konkursowym. 

 

....................................................... 

Podpis kandydata 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Publicznej Szkole 

Podstawowej w Solcu nad Wisłą. 

 

....................................................... 

Podpis kandydata 
 

 


