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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej: RODO, informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą przy ul. Kwiatowa 1a,
26-300 Opoczno, adres e-mail: sekretariat@opocznopowiat.pl tel. 44 741 49 00
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – kontakt poprzez adres email:
iod@opocznopowiat.pl, lub listownie na dane adresowe wskazane w pkt.1.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt.1 lit. c RODO. Dane przetwarzane będą w związku z
realizacją konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w
Opocznie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia
MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych art. 21 RODO. Prawo
sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub art. 6 ust. 1
lit f.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia MEN 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. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niedopuszczenie kandydata do wyżej określonego konkursu.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 pkt 1 lit.
a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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