
KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 
(kandydatów do pracy,  w ramach konkursów na stanowisko dyrektora szkoły) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iŜ:  
 

I. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy  
 

Administrator danych osobowych:  Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta 
Gminy Widuchowa 
ul. Grunwaldzka 8 
74 -120 Widuchowa 
telefon: 91 416 72 55 
e-mail:org@widuchowa.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych:  • ocena kwalifikacji kandydata do pracy 
w Urzędzie na określonym stanowisku  

• ocena zdolności i umiejętności kandydata 
potrzebnych do pracy w Urzędzie na 
określonym stanowisku  

• wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich 
osób do zatrudnienia w Urzędzie  

 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:   

• obowiązek prawny  

• umowa o pracę  

• Twoja zgoda  

• nasz uzasadniony interes  
 

Odbiorcy danych osobowych:  • podmioty przetwarzające dane w imieniu 
Urzędu  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych:  

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
danych  

• prawo dostępu do danych osobowych oraz 
prawo Ŝądania ich sprostowania  

• ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania  

• inne prawa określone w poniŜszych 
informacjach szczegółowych  

 

 
II. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów  
 
a. Administrator danych osobowych  
Administratorem danych osobowych Petenta będzie  
Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa 
ul. Grunwaldzka 8 
74 -120 Widuchowa 
telefon: 91 416 72 55 
e-mail:org@widuchowa.pl  
NIP 858-17-26-084, REGON: 811684924 (dalej: my)  
 
MoŜecie się z nami skontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,  



• pocztą elektroniczną na adres e-mail: org@widuchowa.pl,  

• telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81.  
 
b. Inspektor ochrony danych  
 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą moŜesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z inspektorem moŜesz się kontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,  

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widuchowa.pl,  

• telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81 

 
c. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  

• wybrać odpowiednią osobę do pracy,  

• ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,  

• ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.  
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

• art. 6 ust1 litc RODO oraz przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w Rozporządzeniu 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. 2017 poz. 1587) w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa.,  

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie danych przekazanych nam 
w dokumentach aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko 
dyrektora lub innej korespondencji. 

 
d. Okres przechowywania danych osobowych  
 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia  konkursu na stanowisko dyrektora 
szkoły, a takŜe przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie 
zostanie Pani/Pan wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora szkoły, dane po upływie 2 miesięcy zostaną 
zniszczone, a w przypadku gdy zostanie Pani/Pan kandydatem i zostanie powierzone Pani//Panu stanowisko 
dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający przez okres wynikający 
z Rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.  

 
e. Odbiorcy danych  
 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Widuchowa. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w  postępowaniu 
konkursowym mającym na cyklu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 
 
f. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji  
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim 
Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę moŜesz wycofać 
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;  

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych;  



• prawo Ŝądania sprostowania Twoich danych osobowych;  

• prawo Ŝądania usunięcia Twoich danych osobowych;  

• prawo Ŝądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;  

• prawo wyraŜenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – 
w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;  

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych 
w ustrukturyzowanym i powszechnie uŜywanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego; masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zaŜądać, abyśmy przesłali 
Twoje dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie 
moŜliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko odnośnie tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie umowy lub Twojej zgody;  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Aby skorzystać z powyŜszych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyŜej). 
 
 


