
Klauzula informacyjna (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), 

zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  z siedzibą w Brodnicy przy                          

ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica; tel. 564950800 e-mail: starostwo@brodnica.com.pl 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Tomasz Thiel z którym może się Pani/Pan 

skontaktować drogą elektroniczną pod adresem:  e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefonicznie pod 

numerem 564950818; w sprawach związanych z ochroną danych; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: 

a) postępowania konkursowego na stanowisko kandydata na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego          

im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy ul. Lidzbarska 14, 87-300 Brodnica.  

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie  przepisów prawa: w ramach wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia                      

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 poz.996 z póź.zm.) oraz 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 2017 poz.1587) 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być: 

a) Komisja konkursowa;  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów 

prawa; 

c) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego a następnie zostaną 

zarchiwizowane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i 

jednolitym rzeczowym wykazie akt. Dokumenty kandydata, który nie wygrały konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki zostaną odesłane na wskazany adres który, znajdował się na kopercie konkursowej.   

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a)  prawo dostępu do danych osobowych,  

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w 

Brodnicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych wynikających z przepisów prawa będzie się 

wiązało z niemożliwością udziału w postępowaniu konkursowym. 

 

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

będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 
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