
Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy
ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl; 

2) W  Starostwie  Powiatowym  w  Cieszynie  został  powołany  Inspektor  Ochrony  Danych  kontakt
możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl; 

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko
dyrektora jednostki oświatowej na podstawie przepisów prawa tj. rozporządzenia 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, a do pozostałych danych osobowych na
podstawie Pani/Pana zgody. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
Cieszyńskiego.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,  usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym i jest  obowiązkowe ze
względu na ww. rozporządzenie MEN, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


