
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w celu 

udziału w konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego 

w Wołominie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO), Burmistrz 

Wołomina informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez 

adres e-mailowy: zeasip@zeasip.wolomin.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@zeasip.wolomin.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 119, w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. 

4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje 

niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, tj. uniemożliwiają udział w postępowaniu 

konkursowym.  

5. Odbiorcą danych osobowych będzie operator pocztowy i podmiot wykonujący usługi niszczenia i archiwizacji 

dokumentacji. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 

obowiązującego u Administratora. W przypadku gdy podmiot danych nie zostanie wyłoniony w procedurze 

konkursowej jako kandydat na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława 

Nałkowskiego w Wołominie, dokumentacja konkursowa może być odebrana przez podmiot danych w terminie 

do 31 sierpnia 2020 r., a w przypadku nieodebrania we wskazanym terminie, dokumentacja konkursowa 

zostanie niezwłocznie zniszczona zgodnie z obowiązującymi u Administratora procedurami. 

7. Dane osobowe kandydata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Podmiotowi danych przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

 

 

               

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

 (imię i nazwisko osoby przystępującej do konkursu, data, podpis) 

 


