
Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2022 

                                                                                              Wójta Gminy Dzikowiec 

                                                                                              z dnia 20 maja 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: 

  

Dyrektora  Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

  

I. Organ prowadzący szkołę: 

  

GMINA DZIKOWIEC, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec 

 

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła  

w Dzikowcu z siedzibą w Dzikowcu,  ul. Szkolna 17, 36-122 Dzikowiec  

III. Wymagania wobec kandydatów: 

  

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  

w Rozporządzeniu 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 2021 r. poz. 1449): 

 nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:  

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz 

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub 

placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są 

najwyższe;  

2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub 

studia podyplomowe, z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zrządzania oświatą 

prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;  

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 

staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;  

4. uzyskał:  

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy; albo 

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;  



c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat 

pracy na uczelni  

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 

63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono 

konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;  

5. spełnia warunku zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;  

6. ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;  

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela 

akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141, 2232), lub karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U.z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 

dyscyplinarne;  

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;  

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  

o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);  

11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), 

ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na 

kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.  

 Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:  

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz 

przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 

przedszkolu lub danej szkole podstawowej;  

2. spełnia wymagania określone w punkcie III ust. 2-11 niniejszego ogłoszenia.  

 Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:  

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;  

2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, lub równorzędny;  

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym;  



4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

postępowanie dyscyplinarne;  

5. spełnia wymagania określone w punkcie III ust. 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.  

 Do konkursu może również przystąpić:  

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji 

pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji 

Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych;  

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 

1, na którym realizowane zadania oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium 

oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie 

organu administracji samorządowej;  

3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia 

pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 263 i z 2021 r. poz. 1666);  

- spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co 

najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  

 IV. Wymagane dokumenty: 

Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 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 oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1428), powinny zawierać: 

1.  uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, 

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo 

b) staż pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

c) staż pracy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej 

nauczycielem, 

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

 

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń  

o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres  zatrudnienia, 



 

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego  

z zakresu zarządzania oświatą, 

 

6. w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia: 

 

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub 

 

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub 

 

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka 

polskiego, 

 

7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

 

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

 

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

 

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. 

U. z 2021 r., poz. 289), 

 

11. oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy  

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) – w przypadku 

kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., 

 

12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, 



 

13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny 

dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

 

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był 

prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną o której mowa  

w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.  

z 2017 poz. 2183), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), 

 

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  

z pełni  praw publicznych, 

 

16. podpisana odręcznie klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy Dzikowiec w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jestem świadomy(a), że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem", 

 

17. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie dodatkowych danych 

kontaktowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 

numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu zapewnienia sprawnej komunikacji 

w trakcie procesu rekrutacji przez Urząd Gminy Dzikowiec, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Jestem świadomy(a), że podanie danych jest dobrowolne. Jedyną 

konsekwencją niepodania danych będzie wydłużenie czasu korespondencji ze względu na 

konieczność wysłania wszystkich istotnych informacji pocztą tradycyjną. Jestem świadomy, że 

udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie kontaktując się inspektorem ochrony danych 

za pomocą adresu mail inspektor.odo@gminadzikowiec.pl lub bezpośrednio z Urzędem Gminy  

w Dzikowcu pod numerem telefonu 17 744 21 09. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".  

  

Uwaga ! 

Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być przez niego własnoręcznie 

podpisane i opatrzone datą sporządzenia. W przypadku kopii dokumentów powinny one 

posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę o treści „ stwierdzam zgodność z oryginałem” oraz 

datę ich składania. 

 

V.  Informacja o sposobie i terminie składnia ofert: 

 

1. Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać osobiście lub drogą pocztową  

mailto:inspektor.odo@gminadzikowiec.pl


w zamkniętej kopercie z podanym na niej imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem 

telefonu kandydata oraz dopiskiem : 

 

„ Konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła  

w Dzikowcu” 

 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzikowcu lub korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Dzikowiec, 

ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,   

w dniach  i godzinach pracy urzędu. 

 

2. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy Dzikowiec, 

ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec. 

 

3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dzikowiec. O terminie  

i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. 

5. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, 

wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia 

będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 

13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 152 tj.). 

6. Klauzula informacyjna określająca zasady przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

          Józef Tęcza 

         Wójt Gminy Dzikowiec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

 

Dostarczając zgłoszenie rekrutacyjne/dokumenty aplikacyjne osobiście lub pocztowo na adres 

siedziby Urzędu  Gminy Dzikowiec zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę 

Państwa danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu obsługi niniejszego 

postępowania konkursowego. Tym samym będziemy mogli odpowiedzieć na przesyłane przez 

Państwa aplikacje. 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NA STANOWISKO DYREKTORA  

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: KANDYDACI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

1. Kto wykorzystuje dane (administrator): Urząd Gminy Dzikowiec. 

2. Kontakt: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. 17 74-42-109, e-mail: 

ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl.  

3. Kontakt w sprawie ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl. 

4. Skąd pochodzą dane: bezpośrednio od kandydatów biorących udział w postępowaniu 

konkursowym. 

5. Cel wykorzystania danych: przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko 

dyrektora. 

6. Podstawa prawna: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda Kandydata wyrażona na zasadach art. 221a oraz 

art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 §1 oraz §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i aktami 

wykonawczymi do tej ustawy w postaci 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 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej. 

7. Kto otrzyma moje dane osobowe: dostawca usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawca usługi 

do elektronicznego zarządzania kadrami; dostawca poczty elektronicznej; dostawca usług IT 

(takich jak hosting); kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, świadczące 

pomoc prawną dla Pracodawcy. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, 

stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem 

określonym w ogłoszeniu o naborze i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 



Dane osobowe wybranego kandydata w postaci jego imienia, nazwiska oraz miejsca 

zamieszkania umieszczone zostaną w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu 

Gminy Dzikowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej trzech miesięcy. 

Okres ten liczony będzie od dnia umieszczenia informacji na tablicy informacyjnej lub  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

8. Okres przechowywania danych:  

Kategoria osób Okres przechowywania danych Uwagi 

kandydat, który zostanie 

wyłoniony w procesie 

rekrutacji 

dokumenty aplikacyjne zostaną 

dołączone do jego akt osobowych 

i będą przechowywane przez 

okres zatrudnienia, a następnie 

10 lat od ustania stosunku pracy 

po upływie tych terminów 

dokumenty aplikacyjne 

zostaną zwrócone 

właścicielom na ich żądanie 

lub trwale zniszczone 

kandydaci, którzy w procesie 

rekrutacji zakwalifikowali się 

do dalszego etapu 

3 miesiące od dnia nawiązania 

stosunku pracy z kandydatem 

wyłonionym w drodze naboru 

pozostali kandydaci do zakończenia procesu naboru 

 

9. Przysługujące prawa:  

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWO 

NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ 

Dostępu do 
danych 

Prawo do uzyskania 
informacji o tym 
czy Urząd 
dysponuje danymi 
osobowymi 
kandydata, jakie są 
to dane oraz jak są 
wykorzystywane. 
Informacje 
przekazuje się w 
formie notatki. 

1. Prawo dostępu do 
danych nie polega na 
przekazaniu kopii 
dokumentów. 

2. Dostęp do 
niektórych informacji 
może być ograniczony, 
jeżeli ich udzielenie 
może niekorzystnie 
wpłynąć na prawa i 
wolności innych osób. 

3. Przed udzieleniem 
dostępu do danych, 
Urząd może żądać 
podania dodatkowych 
informacji, jeżeli jest to 
konieczne do 
udzielenia dostępu lub 
do potwierdzenia 
tożsamości kandydata. 

Złóż wniosek – dane kontaktowe 
znajdują się w punkcie 1. i 2. 



PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWO 

NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ 

Sprostowania 
danych 

Prawo do 
poprawiania 

nieprawidłowych 
danych, aktualizacji 
nieaktualnych oraz 

uzupełniania 
niekompletnych. 

Może być potrzebne 
okazanie dokumentu 

potwierdzającego 
prawdziwość danych – 

np. dowodu 
osobistego. 

1. Złóż wniosek – dane 
kontaktowe znajdują się 

w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie które 
informacje na swój temat 

uznajesz za błędne, nieaktualne 
lub niekompletne. 

Usunięcia 
danych 

Prawo do bycia 
zapomnianym – 
żądania, by dane 
osobowe zostały 

skasowane. 

Prawo do usunięcia 
danych przysługuje 

wyłącznie, gdy: 

1. dane nie są już 
potrzebne Urzędowi 

albo 

2. dane osobowe są 
wykorzystywane 

niezgodnie z prawem 
albo 

3. w konkretnym 
przypadku istnieje 
prawny obowiązek 
usunięcia danych 

osobowych. 

1. Złóż wniosek – dane 
kontaktowe znajdują się 

w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie zakres 
danych osobowych, które mają 
zostać usunięte – mogą to być 

poszczególne informacje 
albo wszystkie dane osobowe, 

zgromadzone w ramach 
postępowania. 

3. Uzasadnij swoje stanowisko. 
Pamiętaj: usunięcie danych 
osobowych może nastąpić 

wyłącznie po spełnieniu jednej 
z przesłanek opisanych obok – 
w przeciwnym razie wniosek 

zostanie odrzucony. 

Ograniczenia 
przetwarzania 

Prawo do żądania, 
by dane osobowe 

nie były więcej 
wykorzystywane we 

wskazanym celu. 

Prawo do ograniczenia 
przetwarzania 

przysługuje wyłącznie, 
gdy: 

1. kandydat 
kwestionuje 

prawidłowość swoich 
danych albo 

2. dane 
są wykorzystywane 

niezgodnie z prawem 
lecz jeden z nich 

sprzeciwia się 
usunięciu swoich 

danych albo 

3. dane nie są już 
potrzebne Urzędowi 

lecz są one potrzebne 
kandydatowi 

1. Złóż wniosek – dane 
kontaktowe znajdują się 

w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie w jakim 
zakresie Urząd powinien 

ograniczyć korzystanie z danych 
osobowych – możesz oznaczyć 
pojedyncze cele, dla realizacji 

których wykorzystuje ona dane 
osobowe albo wszystkie. 

3. Uzasadnij swoje stanowisko. 
Pamiętaj: ograniczenie 
przetwarzania danych 

osobowych może nastąpić 
wyłącznie po spełnieniu jednej 
z przesłanek opisanych obok – 
w przeciwnym razie wniosek 

zostanie odrzucony. 



PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWO 

NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ 

do dochodzenia 
roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami 

albo 

4. kandydat wniósł 
sprzeciw wobec 

wykorzystywania 
swoich danych 
osobowych – 

korzystanie z danych 
osobowych ogranicza 

się do czasu 
rozpatrzenia sprzeciwu. 

Prawo do 
przenoszenia 

danych 

Prawo do żądania, 
by Urząd udostępnił 

posiadane dane 
osobowe 

w określonym celu 
oraz przesłania tych 
danych osobowych 

innemu 
administratorowi. 

1. Przetwarzanie 
odbywa się na 

podstawie 
dobrowolnej zgody w 
myśl art. 6 ust. 1 lit. a) 
lub art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO. 

2. Przetwarzanie 
odbywa się w sposób 

zautomatyzowany. 

1. Złóż wniosek – dane 
kontaktowe znajdują się 

w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie w jakim 
zakresie Urząd powinien 

udostępnić dane osobowe i 
któremu administratorowi je 

dostarczyć. 

3. Uzasadnij swoje stanowisko. 
Pamiętaj: przenoszenie danych 

osobowych może nastąpić 
wyłącznie po spełnieniu jednej 
z przesłanek opisanych obok – 
w przeciwnym razie wniosek 

zostanie odrzucony. 

Wycofania 
udzielonej 

zgody 

Prawo do żądania, 
by Urząd zaprzestał 

wykorzystywania 
danych osobowych 
w określonym celu. 

Wycofanie zgody 
nie wpływa na 

zgodność z prawem 
przetwarzania, 

którego dokonano 
na podstawie zgody 

przed jej 
wycofaniem. 

Przetwarzanie odbywa 
się na podstawie 

pisemnej zgody, a jej 
udzielenie nie jest 

uzależnione od 
wykonania umowy, 
w tym świadczenia 

usługi. 

Złóż wniosek – dane kontaktowe 
znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie w jakim 
zakresie Urząd powinien 
zaprzestać przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Uzasadnij swoje stanowisko. 
Pamiętaj: wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych  
osobowych może nastąpić 

wyłącznie po spełnieniu jednej 
z przesłanek opisanych obok – 
w przeciwnym razie wniosek 

zostanie odrzucony. 



PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWO 

NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ 

Skargi do 
Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 
Osobowych 

Prawo do 
zawiadomienia 

organu 
nadzorującego 
przestrzeganie 

przepisów o 
ochronie danych 

osobowych o 
naruszeniu prawa. 

Składając skargę należy 
wskazać na kogo 

składa się skargę oraz 
opisać na czym polega 
naruszenie przepisów 

o ochronie danych 
osobowych. 

Skontaktuj się z Urzędem 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Czy muszę podać dane:  

Państwa dane osobowe wykorzystujemy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i 

Państwa dobrowolnie udzielonej zgody oraz w zakresie, który wynika z przepisów Kodeksu pracy 

oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Pozostałe dane osobowe, które zawarli Państwo 

w swojej aplikacji (np. Państwa wizerunek) wykorzystujemy na podstawie dobrowolnej zgody, 

którą wyraziliście Państwo przekazując nam swoje zgłoszenia rekrutacyjne. Podanie tych danych 

nie jest jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

11. Konsekwencje odmowy:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub 

całkowicie uniemożliwić nam reakcję na przesłane zgłoszenie aplikacyjne. 

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy. 

13. Profilowanie: nie dotyczy. 

 


