
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – KONKURS NA 

DYREKTORA SZKOŁY 

 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Urząd Gminy Sulmierzyce, reprezentowany przez Wójta z siedzibą na, 

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. 

Z Administratorem można się skontaktować: 

- poprzez adres poczty elektronicznej: sulmierzyce@gminyrp.pl,  

- telefonicznie: (44) 684 60 56 

- pisemnie lub osobiście: adres siedziby Urzędu. 

Inspektor 

Ochrony Danych 

W Urzędzie Gminy Sulmierzyce został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@sulmierzyce.eu 

Cele 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Administratora w celach: 

1) Przeprowadzenia postępowania konkursowego zmierzającego do 

wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych 

a. art. 63 ust. 1 i 10 w związku z w związku z art. 29 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ) 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, 

wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 

Odbiorcy danych Dane osobowe w  procesie postępowania nie będą ujawniane innym 

odbiorcom. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo 

do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą 

takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z 

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 

przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


