
  

 

 

Kwidzyn, dnia 14 maja 2019 r.  

 

Informujemy, że w rozumieniu 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, 

administratorem zbioru danych,  w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe jest Starostwo 

Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizowania zadań wynikających z działalności Starostwa 

- przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, ewentualnego zawarcia umowy o pracę i ewentualnego 
powierzenia kandydatowi stanowiska dyrektora szkoły/placówki. 

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: 

IOD@powiatkwidzynski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia podstawy do ich przetwarzania, 

w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym: art. 62 ust. 4 i art. 63 ust.  

20 w ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z 

późn. zm.). 

5. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  

brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, dla której 

organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

przy czym realizacja Pani/Pana praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami 

archiwizacji. 

7. Odbiorcami Pana/Pani danych będą: tylko instytucje i podmioty upoważnione z mocy prawa oraz 

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

STAROSTA  

Jerzy Godzik 

……………………………………………….. 

    

* niepotrzebne skreślić 


