
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 

119, s.1), zwanej  dalej „RODO”, informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Milanówek z siedzibą przy ul. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Milanówka, dane 

kontaktowe: numer telefonu 22 758 30 61, adres e-mail: miasto@milanowek.pl; 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@milanowek.pl; 

3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych  

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

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek w ramach 

spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, 

w szczególności:  

a) Art. 29 ust. 1 pkt. 2, art. 62 ust. 1, 2 i 3, art. 63 ust. 1,10,21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 

b) § 1 i § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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, 

publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 

ze zm.), 

c) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkole 

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.),  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów 

podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Ks. Piotra Skargi  w Milanówku ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek, zaś po tym okresie 

archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z 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.). 

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan do dostępu do treści swoich 

danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 



8. W przypadku uznania,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania konkursowego. Niepodanie danych spowoduje niemożliwość 

rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. 

Piotra Skargi  w Milanówku  

ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek; 

10. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu,  

o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Zapoznałam/em się  

z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                        podpis osoby składającej  

          oświadczenie 

 


