SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
04–082 Warszawa, ul. Krypska 39
Centrala tel.813-30-51, fax 810-11-63 Dyrektor tel/fax:810-06-04

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
SZPZLO Warszawa Praga Południe (zwany dalej „Zespół”) informuje, że w procesie rekrutacji ma prawo
przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie określonym w Kodeksie Pracy w art. 22¹. Dane osobowe
określone w Kodeksie Pracy przetwarzane są przez Zespół na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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) zwanego dalej „RODO” – tj.
ze względu na obowiązek prawny.
Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających szerszy zakres danych osobowych niż
wskazany w Kodeksie Pracy traktowany jest przez Zespół jako oświadczenie woli kandydata do pracy
o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych przekazanych w dokumentach
aplikacyjnych. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o nie wysyłanie dokumentów.
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO, informujemy, iż :
1.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SZPZLO Warszawa Praga Południe e-mail:
iod@szpzlo.praga-pld.pl, tel. 228133051

3.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającego z 22¹ §1 Kodeksu Pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data
urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego
zatrudnienia oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody
na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ §1 Kodeksu Pracy
zakres danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

5.
6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu
rekrutacji bądź do momentu odwołania zgody i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
a.

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu, o których mowa w pkt 4, a dane osobowe
zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b.

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie
wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Zespół przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych oraz
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział
w procesie rekrutacji.

10. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

