Informacja dla osób uczestniczących w procedurze konkursu
na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej
Na podstawie 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Słubicki/Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Starostę
Słubickiego, z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 957592022,
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl.
Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 957592022 lub pocztą elektroniczną
pod adresem e-mail: iod@powiatslubicki.pl, pisemnie lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słubicach
przy ul. Piłsudskiego 20.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Słubicki. Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez fakt uczestnictwa w procedurze konkursu na stanowisko
dyrektora jednostki oświatowej oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowej (t.j.Dz. U. 2021.1082 z późn. zm.),
b) ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j.Dz.U.2022.528),
c) 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 (t.j.Dz.U 2021.1428).
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oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie przechowywania danych, usług
serwisowych dla użytkowanych w Starostwie Powiatowym systemów informatycznych.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora jednostki oświatowej Powiatu Słubickiego do czasu zakończenia procedury konkursu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich
przedawnienia.
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
f) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem .
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
W związku z udziałem w postępowaniu w procedurze konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie.

