Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.
2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, pisząc do niego na adres:
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra lub telefonując pod nr: (71) 3158041,
(71) 3158009. Możecie również skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Pilch-Janic, pisząc na
adres e-mail: m.pilch@przychodnia.twardogora.pl .
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy: art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt.
1 – 3 Kodeksu pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa,
zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit a) RODO. 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.
4. W przypadku podania szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust.1RODO,
niezbędna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może
zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa
odpowiednio stosowane:
1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i zaktualizowania – w zakresie,
w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów oraz
ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na
podstawie odrębnych przepisów;
2) usunięcia danych osobowych;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/).
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu*.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu Administratora.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające
z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek

prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub
ochrony przed nimi.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

