
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze   

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

ADMINISTRATOR 

DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  

jest Urząd Gminy w Wadowicach Górnych 

39-308 Wadowice Górne 116,  

e-mail: ug@wadowicegorne.pl  

 tel. 14 6669751 

OSOBA 

REPREZENTUJĄCA 

ADMINISTRATORA 

DANYCH 

Administratora danych osobowych reprezentuje  

Wójt Gminy Wadowice Górne, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

wojt@wadowicegorne.pl, tel. 14 6669751  lub pisemnie na adres siedziby administratora,  

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator –  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana Witolda Sito. Z IOD może 

się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@wadowicegorne.pl  lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.   

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA 

PRAWNA  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c, lit. e RODO i wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na 

które została złożona aplikacja; 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 8 

marca 1990 o Samorządzie Gminnym, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe, 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587).  

OKRES 

PRZECHOWYWANI

A DANYCH 

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.  

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo:  

1) żądać od administratora:  

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) ich sprostowania,  

c) ograniczenia przetwarzania; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
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