
KLAUZULA INFORMACYJNA 
o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27b kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1)
(dalej:RODO) przedstawiamy poniżej informacje o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Szpital Ogólny w Kolnie 
ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
tel.: 86 278 23 50, adres e-mail: sekretariat@szpitalkolno.pl 

zwany dalej „Szpitalem”
2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące przetwarzania danych 
osobowych oraz udzielał informacji dotyczących przysługujących Państwu praw wynikających z przepisów o ochronie 
danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać poprzez:

e-mail iod@szpitalkolno.pl
oraz korespondencyjnie na adres:

Szpital Ogólny w Kolnie 
ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
3. Cele przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na potrzeby
Administratora, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

4. Udostępnianie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora oraz lub instytucjom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podstawy prawne przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji - na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

•  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

6. Okres przetwarzania danych osobowych
Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, czyli
zakończenia  procesu  rekrutacji,  a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
w celu”przyszłych rekrutacji”, nie dłużnej niż 3 lata od daty ich udostępnienia.

7. Profilowanie
      Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
• wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych.
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania
będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem
odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej. 

11. Monitoring
Budynek Szpitala jest monitorowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. Zapis monitoringu
wizyjnego przetwarzany jest przez okres ok.20 dni od chwili jego zarejestrowania.


