KLAUZA INFORMACYJNA
w zakresie rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. z siedzibą
w Tuchowie, ul. Szpitalna 1,
2) inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. jest Pan Paweł Konarski,
pawel.konarski@czt.com.pl, tel.: 146535229 (w godzinach od 7.30 do 15.05);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
.............................................., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody oraz w przypadku wyrażenia zgody, również w celu utworzenia bazy kandydatów do pracy;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie Administrator;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na ww.
stanowisko, a jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na figurowanie w bazie kandydatów, przez okres 5 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy kadry@czt.com.pl;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na ww. stanowisko;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w postaci oprogramowania
umożliwiającego tworzenie baz danych.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będę służyć do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczącej Pana/Pani osoby.
Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji na ww stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Oświadczam ponadto, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych, która
stanowiła element ogłoszenie rekrutacyjnego.

...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o., moich danych osobowych w celu prowadzenia bazy
kandydatów do pracy, przez okres 5 lat od dnia przekazania danych, z zaznaczeniem, iż jestem świadomy(a)
o przysługującym mi prawach, w tym prawie do usunięcia danych. Powyższa zgoda została wyrażona
dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam ponadto, że zapoznałem(am) się z klauzulą
informacyjną w zakresie danych osobowych, która stanowiła element ogłoszenie rekrutacyjnego.

...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

