
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora przedszkola
w Gminie Miejskiej Lubań

Zgodnie z 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), tzw. "RODO", Administrator danych informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubań reprezentowana przez Burmi-
strza Miasta Lubań
Z administratorem danych można się kontaktować:

(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań;
(2) pod adresem poczty elektronicznej : boi.um@miastoluban.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Lubań jest Pan Ryszard Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z in-
spektorem ochrony danych:

(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl, 
(2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : inspektor ochrony danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu:
(1) sprawdzenia poprawności złożonych przez Panią/Pana dokumentów przez komisję konkursową;
(2) oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku dyrektora przedszkola;
(3) oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora przed-

szkola;
(4) wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko dyrektora przedszkola.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
(1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO dla celów określonych w punktach 1-4 w związku z:

(a) art. 63 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
(b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowe;

(2) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celu określonego w punkcie 1 w związku z:
(a) udzieleniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych przekazanych, w przypadku,

gdy przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodze-
nia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczaso-
wego zatrudnienia oraz dane wynikające z dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkur-
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sie na podstawie przepisów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
(1) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
(2) usługodawcą, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji

usług świadczonych dla Urzędu Miasta Lubań.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

(1) powołaną komisję konkursową w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dy-
rektora przedszkola także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. 
W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostaniesz wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora
Pani/Pana dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku, gdy zostaniesz kandydatem 
i zostanie powierzone Pani/Panu stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowy-
wane zgodnie z obowiązującym prawem wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz in-
strukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Informacje o przysługujących prawach

Ma Pani, Pan prawo:
(1) żądania od nas dostępu do danych osobowych Pani, Pana dotyczących na podstawie art. 15

RODO,
(2) żądania od nas sprostowania danych osobowych Pani, Pana dotyczących na podstawie art. 16

RODO,
(3) żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani, Pana dotyczących na pod-

stawie art. 18 RODO,
(4) wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzanych  danych  osobowych Pani,  Pana dotyczących  na

podstawie art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wy-
korzystując podane dane kontaktowe z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa 
i w jaki zakresie chce skorzystać.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych
przez przepisy prawa ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w do-
wolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w nastę-
pujący sposób:

(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
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Informacja o wymogu prawnym

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe do wypełnienia obowiązku prawnego.
Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji celu.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europej-
skiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilo-
wania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Pani/Pana sytuację.
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