
Informacja o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający 

poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 

Chrzanów, ul. Partyzantów 2. 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 

w Chrzanowie: b.swider@powiat-chrzanowski.pl, nr telefonu: 32 625 79 56 

lub 32 712 10 07 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w konkursie 

na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej  Art.6 ust. 1 lit. c lub 

art.9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji, powołanej przez 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, rozpatrujący wnioski w konkursie na stanowisko 

dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.  

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku 

w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły ponadpodstawowej. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku w/w konkursie. 

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

11) Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych zgodnie z art. 13 i 14 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 (dalej: RODO), zamieszczonymi 

na stronie internetowej MNiSW w zakładce Komunikaty. 

 

                                                             ………………………………………………………………………………………. 
                                                                                             (Data, podpis i miejsce osoby wyrażającej zgodę) 
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