INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom.
2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu jest Pani Natalia
Legutko, e-mail: n.legutko@szpital1.bytom.pl
3. Przekazane przez Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) przetwarzane
będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),
która może zostać odwołana w dowolnym czasie
4. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także
w

kolejnych

postępowaniach

rekrutacyjnych

jeśli

wyrażą

Państwo

na

to

zgodę

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), która może zostać odwołana w dowolnym czasie
5. Państwa dane nie zostaną udostępnione odbiorcom innym niż podmioty upoważnione na
podstawie prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych
6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia

procesu

rekrutacji.

W

przypadku

wyrażonej

przez

Państwa

zgody

na

wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą
wykorzystywane przez okres 12 miesięcy
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania), prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO*
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych
danych jest dobrowolne.

*

RODO

-

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)

