
Klauzula informacyjna dot. kandydata do pracy

Klauzula informacyjna

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dr. Zygmunta Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, NIP 922-22-82-854, tel.84 68 23 520.

Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres administratora lub mailem
na konto iod@zoz-szczebrzeszyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 
 działanie na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO);
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO),

w związku z Ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 zgoda wyrażona dobrowolnie dla określonego celu przetwarzania (art.6 ust.1 lit.a RODO). 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników,
jeżeli  wyrażą  Państwo  na  to  zgodę  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO),  która  może  zostać  odwołana  w
dowolnym czasie.

Jeżeli  w dokumentach zawarte  są  dane,  o  których mowa w art.  9  ust.1 RODO konieczna będzie
Państwa  zgoda  na  ich  przetwarzanie  (art.9  ust.2  lit.a  RODO),  która  może  zostać  odwołana
w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania  przepisami  prawa.  Ponadto  mogą  być  one  ujawnione  podmiotom,  z  którymi
administrator   zawarł  umowę na  świadczenie  usług  serwisowych  dla  systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych
Dane przechowywane będą:

 w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia
zakończenia procesu rekrutacyjnego;

 w  przypadku  osób,  które  wyraziły  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach
przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art.6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a
RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu



 nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.  221  Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.


