Klauzula informacyjna

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, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Pabianic z siedzibą
w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Lenarczyk, iod@um.pabianice.pl adres
pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu uzgodnienia
powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi 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 2021 r. poz. 1449), §11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 440 z późn. zm.). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji powyższego celu. W przypadku podania takich danych jak telefon czy e-mail będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych).
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procedury uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora oraz zgodnie z kategorią archiwalną
instrukcji kancelaryjnej tj. przez okres 5 lat.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: iod@um.pabianice.pl
7. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy prawa.
Oświadczam że zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich
poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawie wzniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

………………………………….
(data)

………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

