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Klauzula informacyjna 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 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), zwanego dalej „RODO” informuję, że:  
 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz 

Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, adres e-mail: sekretariat@um.lukow.pl;  
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, adres  

e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pani Alicja Miszta, adres  
e-mail: ido@um.lukow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora szkoły/przedszkola w związku z art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), § 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu  
na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1428);  

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą być podane do publicznej wiadomości 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Łukowie, pozostałe dane osobowe nie 
będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w tym uprawnionym do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania 
konkursowego; dane mogą być udostępnione podmiotom dostarczającym oprogramowanie 
elektroniczne do realizacji zadania publicznego Urzędu; 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego dotyczącego 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola, na jakie Pani/Pan złożyła/złożył 
ofertę. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty zostaną zwrócone (jedynie część danych, 
tj. imię i nazwisko oraz adres przechowywane są przez okres archiwalny). Natomiast dane osobowe 
kandydata wybranego w postępowaniu konkursowym będą przetwarzane przez okres trwania 
zatrudnienia na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym, a po tym okresie będą 
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji;  

6. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych (o przetwarzanych danych oraz 
otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy;  

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu ustawowego określonego 
art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) konsekwencją nie 
podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.  

 
 

         ………………………………………….........  
         (podpis osoby przystępującej do konkursu) 
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