Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OA.0050.65.2022
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 16 maja 2022 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach, 11-214 Galiny 69
Zgodnie z art. 13 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, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2,
11 – 200 Bartoszyce, nr. tel.: 89 300 04 90, e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl (dalej:
Administrator)
2. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenie postępowania
konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich
w Galinach
3. Dane osobowe w dokumentach wymaganych od Kandydata będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO w związku z ustawą Prawo
Oświatowe oraz rozporządzeniem MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Podanie
tych danych jest obowiązkowe a ich niepodanie będzie skutkowało odmową dopuszczenia
do postępowania konkursowego.
4. Podanie dodatkowych danych niewymaganych w ogłoszeniu (m.in. stanu cywilnego,
dodatkowych uprawnień, zainteresowań itp.) jest nieobowiązkowe, a ich podanie będzie
traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe w złożonej ofercie będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
konkursowego. Po zakończeniu postępowania i wyłonieniu kandydata oferty będą
przechowywane przez 5 lat od zakończenia postępowania. W przypadku wyłonienia
kandydata i jego zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na
podstawie Kodeksu Pracy.
6. Dane osobowe będą ujawniane komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy
Bartoszyce oraz podmiotowi świadczącemu pomoc prawną Administratorowi, na podstawie
przepisów prawa lub zawartych umów, z zachowaniem zasad poufności. Opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki postępowania konkursowego będą ujawnione
wszystkim osobom, które się z nimi zapoznają.
7. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody Kandydatowi
przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody i żądania usunięcia danych.
Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@gminabartoszyce.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować pytania
w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres korespondencyjny Administratora lub
e-mail: iod@ugbartoszyce.pl.

