
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW     DO     PRACY  

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  tych  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku. 
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
a. listownie: ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk; 
b. za pomocą adresu e-mail: sekretariat@zozmswia.gda.pl 
c. telefonicznie: 58 309-82-00

2. Wyznaczony został  Inspektor  Ochrony Danych,  z  którym można skontaktować  się  w przypadku
jakichkolwiek  pytań  lub  uwag  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  i  praw
przysługujących  Pani/Panu  na  mocy  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  poprzez  e-mail:
iod@zozmswia.gda.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast
inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie. 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników,
jeżeli  wyrazi  Pani/Pan  na to zgodę (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO),  która  może zostać  odwołana  w
dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/
Pana  zgoda  na  ich  przetwarzanie  (art.  9  ust.  2  lit.  a  RODO),  która  może  zostać  odwołana  w
dowolnym czasie; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
a)Pani/Pana  dane  zgromadzone  w  obecnym  procesie  rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do

zakończenia procesu rekrutacji. 
b)W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów

przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od dnia przekazania danych lub
do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

5. Administrator  nie  przekazuje  Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom w trakcie  procesu
rekrutacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
 prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
 prawo do usunięcia danych;

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne,  aby  uczestniczyć  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  Podanie  przez  Panią/Pana  innych
danych jest dobrowolne.

JEŚLI DOTYCZY, PROSZĘ ZAZNACZYĆ 

mailto:iod@zozmswia.gda.pl


❒ Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  wykorzystania  ich  w
kolejnych naborach prowadzonych przez SP ZOZ MSWiA w Gdańsku przez okres najbliższych 12
miesięcy. 

❒ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  dokumentach
aplikacyjnych, jeżeli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO.


