
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”  informujemy, iż  na  podstawie art. 13 RODO r. będą 

Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

SPOZOZ w Parczewie: 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie reprezentowany przez 

Dyrektora Szpitala.  Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew 

• przez elektroniczną pocztę sekretariat@spzozparczew.pl 

Inspektor ochrony danych: 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Czerniak. Możecie się Państwo 

kontaktować z IOD za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-

mail:  iod@sozozparczew.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane 

jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 

dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

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. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do 

ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 

SPZOZ Parczew zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
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3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                


