
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Kroczyce, ul. 
Batalionów Chłopskich 29, 42 – 425 Kroczyce. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Kroczyce, możliwy jest 
pod adresem email: iod@kroczyce.pl .  Można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania przez nas, Państwa danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,c  
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w celu realizacji obowiązku prawnego w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji  
i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan 
wyłoniony w wyniku konkursu. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, w szczególności: 
X Prawo oświatowe 

X Ustawa o samorządzie gminnym 

X Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
X członkowie komisji konkursowej, 

X upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kroczyce, 

Xpodmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;   

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroczycach, 
zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający  
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo:  
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
8. Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w wyżej określonym celu. 

W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji w 
konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroczycach. 
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