
Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) dalej zwane RODO, informuję że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krynica-Zdrój reprezentowana przez 

Burmistrza Krynicy-Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju, 33-380, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej  

(e-mail) ugukry@ns.onet.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /1210073/skrytka 

oraz pisemnie – Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 

Krynica-Zdrój – tel. 18 472 55 00. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju jest Pan Tomasz Syjud. Kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) iod@umkrynica.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: 

/1210073/skrytka oraz pisemnie – Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

7, 33-380 Krynica-Zdrój – tel. 18 472 55 60. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z 

przepisami prawa, które określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 

Rozporządzenie 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 w celu 

wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

uczestnictwa Pani/Pana w przedmiotowym konkursie. Ponadto dane w zakresie nr telefonu i adresu 

poczty elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, 

gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, którą można cofnąć w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którą dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz członkowie Komisji Konkursowej na podstawie 

wydanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, 

oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych oraz prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza 

przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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