Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

ZGODA I OŚWIADCZENIA KANDYDATA
dotyczące przetwarzania jego danych kontaktowych
Składając podpis:
Jestem świadoma/y, że moje dane osobowe zawarte w złożonych/przesłanych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych w zakresie zgodnym z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych wykraczających poza
w/w zakres (w tym ewentualnych danych szczególnych kategorii) w celu rozpatrzenia mojej
kandydatury na stanowisko pracy w ramach bieżącego/najbliższego* i przyszłych* naborów
pracowników (* - niepotrzebne skreślić).
Niniejszym oświadczam, iż zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowany,
iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą Administratora
danych osobowych.
………………………………….

………………………………

(miejscowość, dnia)

(podpis Kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Szpitalnej 11, reprezentowana przez: Janusza
Króla – Prezesa Zarządu.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem
pisząc na adres siedziby, na adres e-mail: sekratariat@reumatologiczny.pl lub pod numerem telefonu:
338542640. Można także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - iod@reumatologiczny.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. jako
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 221 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w pozostałym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit a) i art. 9
ust. 2 lit. a) RODO tj. zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia
kandydatury na stanowisko pracy w ramach bieżącego/najbliższego lub przyszłych naborów pracowników
(w zależności od treści wyrażonej zgody).
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem
instytucji upoważnionych z mocy prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od kategorii, będą przechowywane przez okres, w którym będą one
niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lub do czasu wycofania udzielonej zgody, w zależności
od tego co nastąpiło wcześniej lub też przez okres określony przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
i zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma
Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych w ogłoszeniu o naborze danych osobowych jest dobrowolne,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

