
Załącznik 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice 

 
Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................................................   

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. zgodnie z Rozporządzeniem 

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) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.) 
 
 

 

………………………………………    ……………………………………… 
(miejscowość, data)       (własnoręczny podpis) 

 
Informacje o przetwarzaniu danych 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 – 816 Michałowice e-mail: cuw@michalowice.pl  tel. 

22 350 91 60. 

2. Dane będą przetwarzane na potrzeby Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego 

Przedszkola w Michałowicach na podstawie art. 6 ust. I lit. a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa. 

4. Dane będą archiwizowane na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych przez okres wynikający z przepisów prawa i zadań Centrum Usług Wspólnych oraz na 

podstawie Instrukcji kancelaryjnej. 

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji, ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w 

przepisach Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o ochronie danych 

osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i narusza wskazane przepisy (Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 

kancelaria@giodo.gov.pl).  

7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania oraz w celach, o których 

mowa w pkt. 3, podanie danych wynika z § 221 kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 917 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Nie podanie danych 

w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację 

procesu rekrutacji. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nic będą profilowane, ani też nie 

będą przekazywane poza obszar EOG. 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
dotyczące obowiązku informacyjnego oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych 
 
Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................................................   

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), oświadczam że 

zapoznałem/lam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora przedszkola. 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 
(miejscowość, data)       (własnoręczny podpis) 


