
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Muszynie, zwany dalej „Administratorem”. 

2. Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem pisząc na adres: SPZPOZ w Muszynie, 

ul. Zefirka 6 lub telefonując pod numer 18 471 40 37. Może Pani/Pan również skontaktować 

z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc 

na adres email: rodo@osrodekzdrowia.muszyna.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora. Podanie innych 

danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani/Pana zgody, która może zostać 

w dowolnym czasie wycofana. 

4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ § 1 oraz § 3-5-ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art.49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz. 711 ze zm.) oraz rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

(Dz.U.2021r., poz. 430 ze zm.), 

b) art. 6ust. 1lit. b RODO. 

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 

okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie zostaną Komisyjnie 

zniszczone. 

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
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b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 

e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, 

przysługuje prawo do jej wycofania. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 ¹§ 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie niemożnością rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu 

rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

…………………………………………………..         ……………………………………………………… 

             Miejscowość, data    Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PROCESU REKRUTACJI 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), pub. Dz.U. UE 

L.2016.119.1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 

 

 

…………………………………………………..            ……………………………………………………… 

             Miejscowość, data    Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 


