INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE
W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.
2. Z

jest

Szpital

Powiatowy

w

Chrzanowie,

Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres
e-mail: iod@szpital-chrzanow.pl lub za pośrednictwem Administratora Danych
Osobowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
w zakresie procesu rekrutacji jest wyrażona dobrowolnie przez Panią/Pana zgoda.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie
kandydatury.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu rekrutacji jest zgodny
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, zawartą w klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

•
bieżącej rekrutacji*
•
przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
•
bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie”.
*niepotrzebne skreślić

5. Dotychczasowe dane osobowe, które zostały pozyskane w procesie rekrutacji, będą
przetwarzane w związku z realizacją procesu rekrutacji przez okres trzech lat od
daty złożenia oferty pracy.
6. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania
danych,
2) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
9. Jeśli chce Pani/Pan wycofać udzielone zgody lub skorzystać z praw wymienionych
w pkt. 6, prosimy o wysłanie maila na adres sekretariat@szpital-chrzanow.pl, bądź
złożyć oświadczenie na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w
Chrzanowie (pawilon D, II piętro) w godzinach 7.00 do 14.35 lub wysłać pocztą na
adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów.

