Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla kandydatów do pracy
Wobec kandydatów aplikujących na ofertę pracy Specjalistycznego
Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

I. Klauzula informacyjna
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej
„RODO", poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych
osobowych rekrutowanych pracowników przez Specjalistyczny Szpital im. A.
Sokołowskiego w Wałbrzychu
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im.
A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, reprezentowany przez Dyrektora szpitala (dalej:
Szpital) z siedzibą przy ul. Alfreda Sokołowskiego 4, nr. tel. +48746489600 adres email: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IODO), kontakt
możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz
osobę zastępującą IOD, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer
(74) 6489696 lub korenspodencyjnie na adres Administartora

Cel i podstawy przetwarzania
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z
przeprowadzeniem 1
rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w
szczególności art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
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b. art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy
c. dobrowolnej zgody w przypadku podania danych innych niż wymaganych
przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit a. RODO)
Pani I Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w kolejnych naborach
pracowników , jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a. RODO).
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne , aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym - nie podanie tych
danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji
nawiązania stosunku pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne i wymaga Pani /
Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.
Przetwarzanie danych w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych
procesów rekrutacyjnych wymaga Pani /Pana zgody - brak zgody może skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych
procesów rekrutacyjnych.
Pani I Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu.
Zakres danych osobowych
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 22 1 KP
oraz przepisy wykonawcze do KP.
Informacja o obowiązku podania danych
1. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy i innych
obowiązujących administratora przepisów prawa jest obowiązkowe, a
skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W
pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,
Realizacja praw
1.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:
1)
2)
3)
4)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
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5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres
email: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub
osobiście w siedzibie Szpitala.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
Pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym kierownikom komórek
organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika.
Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po okresie rekrutacji
Pani/Pana dane będą ( zniszczone, odesłane
- zgodnie z procedurą wewnętrzną)
2. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji , Państwa dane będą wykorzystywane
przez 24 miesięcy.
W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą
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przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala,
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).
W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe,
okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego
zakończenia postępowania.

II. Klauzula Zgody
Zgodnie z art. 6 ust. I lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

/podpis kandydat
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