Klauzula informacyjna
dotyczy kandydatów do pracy /składanie podań i CV w celu zatrudnienia, podjęcia pracy/
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pr zetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
„RODO”) zgodnie z art. 13 RODO, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA z siedzibą w
Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71, którego reprezentuje Paweł Majcher – Dyrektor;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze e-mail: iod@szpitalmsw.net, tel. 75 64
35 700 lub korespondencyjnie na adres Szpitala.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywad się w celu zatrudnienia w Szpitalu
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 us t. 1 lit. a, b RODO, tj.: osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lu b do podjęcia działao na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z Kodeksem pracy.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
6. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwośd udziału w rekrutacji (nie
będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej
odmowę zatrudnienia).
7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres prowadzenia
rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do czasu jej zakooczenia.
8. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
9. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o
zatrudnieniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych.
12. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
13. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania
umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
………………………………………………………
/podpis kandydata do pracy/

