
 

Załącznik do ogłoszenia 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żyrzyn z siedzibą  

w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, tel.81 881 42 26, adres e-mail: 

wojt@zyrzyn.pl. 

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@weyer-group.com lub listownie na adres 

administratora danych: Weyer Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 19, 24-100 Puławy administratora danych 

z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko 

dyrektora przedszkola, dla którego Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym, zgodnie z art. 63 

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

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a 

i c RODO). 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 

w tym przepisach archiwalnych, tj. nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).  

 

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych  

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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