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Klauzula informacyjna

dla kandydatów ubiegających się o stanowisko objęte postępowaniem konkursowym
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA, 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – szpitalkansk@pro.onet.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem konkursowym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej;
4. Odbiorcami Pani/Pan danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez
Administratora na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2019 poz. 393) oraz podmioty upoważnione z mocy prawa;
5. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie Instrukcją Kancelaryjną oraz z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w
Złocieńcu, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **2;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu
konkursowym; konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w
procedurze postępowania konkursowego;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania konkursowego
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Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
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