ZESPÓŁ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ„PROMYK”
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

65-301 ZIELONA GÓRA; ul. GŁOWACKIEGO 8 A;
tel. (68) 453-62-82
e-mail: iodo@promyk.zgora.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PROMYK" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w 65-301 Zielona Góra, ul. Bartosza
Głowackiego 8 A.

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w
tym zakresie praw można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pisząc na adres:
iodo@promyk.zgora.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod
numer: +48 601442851.

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia w związku z art. 6
ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO1.

Prawa
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.
Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając
dane naruszamy przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej
przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres
12 miesięcy liczony od dnia następującego rok w którym dostarczono dane osobowe.

Zasady przekazywania danych innym podmiotom
Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie
administratora, np. świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe systemów i usług IT.

Dodatkowe informacje
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym
w art. 221 §1 ÷ §4 kodeksu pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem z Panią/Panem
stosunku pracy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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Rozporządzenie 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)

