KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
Zgoda 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 danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
zwane dalej RODO, Administrator Danych Osobowych Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Miejskie Centrum
Edukacji w Knurowie (MCE) reprezentowane przez dyrektora Miejskiego Centrum
Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@knurow.edu.pl, telefon:
32/4419748.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu
kandydata na stanowisko dyrektora jednej z placówek oświatowych wskazanych
w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym w zarządzeniu nr 88/MCE/2019 Prezydenta
Miasta Knurów z dnia 28 lutego 2019 r., do którego odnosi się niniejsza klauzula
informacyjna.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko publicznej szkoły, a także na podstawie
art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996 z ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówce oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

5.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w wyżej
określonym celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia kandydatury i wzięcia udziału w konkursie. Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w pkt 4.

6.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na
podstawie przepisów prawa, w szczególności Prezydentowi Miasta Knurów, komisji
konkursowej, podmiotowi świadczącemu pomoc prawną Administratorowi, podmiotom,
którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez czas niezbędny
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki oświatowej,
zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z aktów
obowiązujących na podstawie 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 (Dz. U. z
2011 r., nr 14, poz. 67 ze zm.).

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa
(w tym RODO) - do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Należy poinformować
Administratora o zmianach Pani/Pana danych.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności
RODO).

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

