
Załącznik do ogłoszenia  

o konkursie na dyrektora Przedszkola 

Samorządowego Nr 1 w Gołdapi 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Gołdapi jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w 

skrócie Administratorem. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi: Sebastian 

Liwak, e-mail: iod@goldap.pl.  
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 
   - art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, w szczególności art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, oraz § 1, ust. 1  

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. 
   - art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na 

stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi.  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana 

dane osobowe będą umieszczone na stronie BIP Warmińsko- Mazurskiego Kuratorium Oświaty, na stronie 

BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 

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

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  
10. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest dobrowolne. Niepodanie tych danych 

skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 
 

 

 

…………………………………………………… 
           Data i czytelny podpis  

 

mailto:iod@goldap.pl


 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych 

w składanych przeze mnie dokumentach, w szczególności w kwestionariuszu osobowym) przez 

Burmistrza Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, dla potrzeb przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego 

Nr 1 w Gołdapi.  

Ponadto oświadczam, iż jestem świadoma/y, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna 

i może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

................................................…                                      ..............….............................................… 

          (miejscowość i data)                                  (podpis kandydata) 


