
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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  (RODO),
w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, przy ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, 
W  sprawach  związanych  z przetwarzaniem  danych  osobowych  kontaktować  się  można
z Inspektorem  Ochrony  Danych  Panem  Piotrem  Maciejko za  pośrednictwem  poczty  pod
adresem e-mail: iod@szpitalstaszow.pl .

2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) aktualnej rekrutacji na podstawie:

- ustawy z dania 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy;
- art.  6  ust.  1  lit.  a  oraz  ust.  1  lit.  B  ogólnego Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych

Osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (dla  danych  podanych  dobrowolnie
wykraczających poza zakres wymagany przez Kodeks Pracy

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 
przekazane  uprawnionym  instytucją  określonym  przez  przepisy  prawa  oraz  podmiotom
przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są
powierzane, na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 28 RODO

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
przez okres aktualnej rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie,  bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),

f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

6. Pana/Pani  dane  nie  będą  poddane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu przez Administratora.

7. Pana/Pani  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich,  ani  organizacji
międzynarodowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości
udziału w procesie rekrutacji.


