
    

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w procesie naboru 

 

zgodnie z art. 13 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 (RODO). 

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania 

wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie. 

1) Administrator danych i kontakt do niego: Starosta Parczewski z siedzibą przy ul. 

Warszawskiej 24 , 21-200 Parczew 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez adres e-mail: inspektorodo@parczew.pl 

3) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 13 

kwietnia 2018 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) w związku z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO 

4) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu  na stanowisko dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie  ul. A. Mickiewicza 5,  

21-200 Parczew  

5) Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. 

6) Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko 

dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie  ul. A. 

Mickiewicza 5,  21-200 Parczew  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu wynika z 

przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości 

udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest 

dobrowolne 

8) Uprawnienia: 

 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

tych danych,  prawo do cofnięcia zgody a także prawo do przeniesienia danych; żądanie 

w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany 

powyżej . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgodny nie ma wpływu na przetwarzanie , 

które miało miejsce od momentu wycofania zgody. 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 

9) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, nie będą też profilowane. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzuhe3to

