
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE 

(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 

60-509 Poznań; 

2) Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail 

iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Poznaniu,                              

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku 

z przeprowadzeniem procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na 

podstawie art. art. 63 ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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);  

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających  z ww. przepisów jest niezbędne      

i warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w powyższym konkursie; 

5)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej 

przez Starostę Poznańskiego; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

7) Pani/Pana dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania przez Administratora; 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie 

jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują 

inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; 



9)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku;  

  10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie  

profilowania.  

 

 

 


