
Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu konkursowym  

na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 

 

 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 osobowych) w związku z 

prowadzeniem procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Oleśnie informujemy, że: 

 Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym 

w Oleśnie w procesie rekrutacji jest Starosta Oleski z siedzibą przy ul. Pieloka 21,                     

46-300 Olesno. 

 Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatoleski.pl lub pod adresem siedziby 

Administratora Danych.  

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury konkursowej na 

stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 22
1
 ustawy Kodeks pracy, §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

(Dz.U. 2018, poz. 393 ze zm.), a w przypadku podania szerszego zakresu danych na 

podstawie art. 6 §1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody.  

 Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji procedury 

konkursowej. 

 Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

 Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, tj. do momentu zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników oraz 

przez okres wynikający z kategorii archiwalnej akt sprawy. 

 Kandydaci zgłaszający się do konkursu mają prawo żądania od Administratorów 

Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z 

zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

 Kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 i 1669). 

 Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 
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