KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

w Paluckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie
Na podstawie art. 13 ust. 1

i

ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Rady (UE) 2016/679
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
i

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego
począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:
z

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie,
ul. Szpitalna 30, 88400 Żnin, tel. 52 303 13 41, adres e-mail:
szpitaiznin@szpitalznin.pl,
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o, w Żninie,
ul. Szpitalna 30, 88—400 Żnin, tel. 52 303 13 41 wew. 433, adres e maii:
kadry2@szpitaiznin.pi

-

Dane osobowe kandydatów do pracy w Paluckim Centrum Zdrowia Sp, z o.o. w Żninie
przetwarzane
będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko - art. 6 ust. 1 lit c RODO, Ustawa
z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów
do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaly zebrane, tj. w celu
rekrutacji
Dane osobowe kandydatów do pracy w Paiuckim Centrum Zdrowia Sp.

udostępniane podmiotom zewnętrznym.

z

o. o. w Żninie nie będą

Dane osobowe kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Paluckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Żninie przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji
zostaną
niezwłocznie usunięte.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii
Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:

oooopo

prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, art. 6 ust. 1lit.c) lub f)
prawo do przenoszenia swoich danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze-go tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.

10. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

wtym również profilowaniu.

