KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z realizacją wymogów 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
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku
z prowadzoną rekrutację oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

I.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Pacjenta Przychodni jest Edward Kisiel
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEDICA CENTRUM Edward Kisiel z
siedzibą Aleje Zwycięstwa 11, 21-200 Parczew.

II.

Z kim się należy kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Przychodni pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub
listowanie na adres Przychodni

III.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe
Przychodnia będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu udziału w procesie
rekrutacji. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na
potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Przychodnię, jeśli wyrażą Państwo
nam na to wyraźną zgodę.

IV.

Na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane
1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu Pracy tj.:
 Imię (imiona) i nazwisko
 Imiona rodziców
 Datę urodzenia
 Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 Wykształcenie
 Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 Inne jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów
2. Jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym prześlą nam Państwo dodatkowe dane
osobowe ponad te wskazane w przepisach prawa np.
 Resume naukowe
 Przebieg zatrudnienia
 Numer telefonu
 Adres email
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 Wizerunek
 Zainteresowania
 Stopień znajomości języków etc.
 Dodatkowe umiejętności
Wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę.

V.

Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III dane osobowe
Kandydata do pracy mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych
takim jak:






VI.

pracownikom i współpracownikom Przychodni posiadającym upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych,
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Przychodni (w
szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu
obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych
Przychodnia będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres 12 miesięcy od
zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Przychodnia
będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 24 miesięcy.

VII.

Czy podanie danych jest obowiązkiem
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych
określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

VIII.

Przysługujące Kandydatowi prawa:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu - w formie
pisemnej, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym
prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX.

Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Przychodni przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

X.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Kandydata do pracy nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie
rekrutacji
Wyrażam dobrowolnie zgodę - w związku z niniejszym procesem rekrutacyjnym –
MEDICA CENTRUM Edward Kisiel na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres
wynikający z przepisu art. 22¹ Kodeksu pracy w celu realizacji bieżącego procesu
rekrutacji.

………………………………………………
(data i podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach
rekrutacji
Wyrażam dobrowolnie zgodę MEDICA CENTRUM Edward Kisiel na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych, wykraczających poza zakres wynikający z przepisu art. 22¹ Kodeksu
pracy w celu realizacji przyszłego procesu rekrutacji. (tj. przez okres ….)

………………………………………………
(data i podpis)
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