Klauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno –
na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679– RODO – postępowanie konkursowe
„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie z
siedzibą w Oleśnie, ul. Klonowa 1 ,46-300 Olesno – zwany dalej „ZOZ Olesno” lub
„Szpitalem”.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust.2 lit. b, f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 –zwanego RODO. Potrzeba
udostępnienia danych wynika z art. 221Kodeksu pracy, przepisów § 12 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.
2018, poz. 393 ze zm.).
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji postępowania
rekrutacyjnego.
ZOZ Olesno będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu i na rzecz dla przykładu podmiotom
świadczącym usługi opieki nad systemem teleinformatycznym szpitala. Ponadto ZOZ Olesno
będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać
będzie z przepisów prawa.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
ZOZ Olesno ma obowiązek prawny przechowywania Pana/Pani danych osobowych przez
okres prowadzenia naboru (czasu trwania postępowania rekrutacyjnego) oraz prawnie
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przedawnieniem się ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją, w tym
wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu. Dodatkowo dane
mogą być przetwarzane w ramach przyszłych rekrutacji,o ile została przez Pana/Panią
wyrażona w tym celu zgoda.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w
art. 21 RODO;
6) przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w
sposób
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pocztowym).
Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może
Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - PUODO).
Kontakt
Jeśli potrzebuje Pan/Pani dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych
lub posiada Pan/Pani wątpliwości związane z realizacją przysługujących praw, prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:iod@5de.pl

Data i podpis osoby, której dane dotyczą
…………………………………………………………

