
ZARZĄDZENIE NR W-41/2021 
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. TOW Gryf 
Pomorski w Redkowicach oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej 

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 910 z późn. zm.), §1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 
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 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 

zarządza się co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowiska: 

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. TOW Gryf Pomorski w Redkowicach, 

2. Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej. 

§ 2. Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu. 

§ 3. 1. Wzór ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. TOW Gryf 
Pomorski w Redkowicach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2021 roku. 

 Zastępca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska 
 

Wojciech Guźniczak 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr W-41/2021 

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  

z dnia 16 czerwca 2021 roku 

 
 

I. ORGAN PROWADZĄCY: Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 
 

 

 

II. NAZWA I ADRES SZKOŁY:  

Szkoła Podstawowa im. TOW Gryf Pomorski 

 w Redkowicach 

Redkowice 18 

84-351 Redkowice 

III. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko 

dyrektora, 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 2017 r., poz. 1597). 

IV. Wymagane dokumenty – określone na podstawie 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 2017 r., poz. 1587) 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej 

szkoły, 

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

 stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 

 stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej 

nauczycielem, 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

 imię (imiona) i nazwisko, 

 datę i miejsce urodzenia, 

 obywatelstwo, 

 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: świadectwa pracy, zaświadczenia o 

zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające 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: 

 dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim, lub 

 dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Redkowicach 
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 dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka 

polskiego, 

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

przeciwwskazań 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 którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 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 kopia 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 lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w 

art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych. 

V. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać w następujący sposób: 

1) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail, nr telefonu 

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Redkowicach” osobiście 

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy - pokój nr 11, 

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu) na adres:  

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej 

ul. Grunwaldzka 24 

84-351 Nowa Wieś Lęborska, 

3) w postaci elektronicznej – oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne 

kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.  

Na żądanie organu prowadzącego placówkę oświatową kandydat jest obowiązany przedstawić 

oryginały dokumentów, o których mowa w pkt IV ppk 4-7, 12 i 13. 

Nieprzekraczalny termin składania ofert do dnia 6 lipca 2021 roku,  do godz. 15:30. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE I MIEJSCU 

PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Posiedzenie komisji odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania 

ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni w ustawowym terminie indywidualnie, w formie pisemnej lub telefonicznie (konieczne jest 

podanie nr telefonu). 

Szczegółowych informacji o konkursie na stanowisko dyrektora udziela  

Małgorzata Markiewicz – pracownik ds. oświaty, pok. 122, tel. 59/8612 428 wew. 26 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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), zwane dalej RODO informujemy, że: 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska z siedzibą przy 

ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska – p. Adrianą 

Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor.rodo@gmail.com  oraz pod numerem 

telefonu: 696 011 969. 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22¹ § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, które 

określają, jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i powołania 

na stanowisko dyrektora. 

 

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami 

danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Nowa Wieś 

Lęborska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 

7. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina Nowa Wieś Lęborska nie przetwarza danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr W-41/2021 

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  

z dnia 16 czerwca 2021 roku 

 

I. ORGAN PROWADZĄCY: Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

II. NAZWA I ADRES SZKOŁY:  

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej 

ul. Przedszkolna 1 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

III. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko 

dyrektora, 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 2017 r., poz. 1597). 

IV. Wymagane dokumenty – określone na podstawie 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 2017 r., poz. 1587) 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego 

przedszkola, 

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

 stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 

 stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej 

nauczycielem, 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

 imię (imiona) i nazwisko, 

 datę i miejsce urodzenia, 

 obywatelstwo, 

 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: świadectwa pracy, zaświadczenia o 

zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające 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: 

 dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim, lub 

 dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub 

 dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka 

polskiego, 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej 
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7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań 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 którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 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 kopia 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 lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w 

art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych. 

V. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać w następujący sposób: 

1) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail, nr telefonu 

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej” 

osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy - pokój nr 11, 

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu) na adres:  

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej 

ul. Grunwaldzka 24 

84-351 Nowa Wieś Lęborska, 

3) w postaci elektronicznej – oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne 

kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.  

Na żądanie organu prowadzącego placówkę oświatową kandydat jest obowiązany przedstawić 

oryginały dokumentów, o których mowa w pkt IV ppk 4-7, 12 i 13. 

Nieprzekraczalny termin składania ofert do dnia 6 lipca 2021 roku,  do godz. 15:30.  

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE I MIEJSCU 

PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Posiedzenie komisji odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania 

ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni w ustawowym terminie indywidualnie, w formie pisemnej lub telefonicznie (konieczne jest 

podanie nr telefonu). 

Szczegółowych informacji o konkursie na stanowisko dyrektora udziela  

Małgorzata Markiewicz – pracownik ds. oświaty, pok. 122, tel. 59/8612 428 wew. 26 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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), zwane dalej RODO informujemy, że: 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska z siedzibą przy 

ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska – p. Adrianą 

Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor.rodo@gmail.com  oraz pod numerem 

telefonu: 696 011 969. 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22¹ § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, które 

określają, jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i powołania 

na stanowisko dyrektora. 

 

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami 

danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Nowa Wieś 

Lęborska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 

7. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina Nowa Wieś Lęborska nie przetwarza danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 
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