
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Korzenna 

 

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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1) informuję, że:  

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd 

Gminy Korzenna jest Wójt Gminy Korzenna.  

Adres Urzędu Gminy Korzenna: 33-322 Korzenna 325, tel. 18 4406610 e-mail: gmina@korzenna.pl 
 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych: iod@korzenna.pl  
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  wypełnienia przez Wójta Gminy Korzenna 

obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły: 

-   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),  

- 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  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428). 
Podanie numeru telefonu, jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest 

wyraźna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane. 

  

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

  

6.  Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 5 lat                    

od końca roku kalendarzowego, w którym wpłynęła oferta.  

 

7.  Ma  Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia 

danych do innego administratora, a w przypadku podania numeru telefonu, również prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

8.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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