Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
Zgodnie z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119 z 04.05.2016r, str. 1), dalej RODO, informujemy e:

1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w KudowieZdroju z siedzib przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350), tel.: (74) 632 61
16, adres e-mail: sekretariat@sankud.pl.

2.

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Beata Hrycej – iod@sankud.pl.

Pani/ Pana dane osobowe s przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Pa stwa
dobrowolnej zgody.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- Kodeks pracy
4. Dane osobowe b
przetwarzane a do ewentualnego wycofania przez Pa stwa zgody na przetwarza
nie danych w procesie rekrutacji, nie d ej jednak ni do zako czenia rekrutacji, w której bior
Pa stwo udzia . Podanie poni szych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia
rekrutacji.
5. Dane osobowe nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji b
przechowywane przez okres 12 miesi cy
od momentu pozyskania danych, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
3.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie b

podlega y udost pnieniu podmiotom trzecim.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie b

przekazywane do pa stwa trzeciego oraz organizacji mi dzynarodowej.

8.

Przys uguje Pani/Panu prawo dost pu do swoich danych osobowych, sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
okre lonych w przepisach RODO;

9.

podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencj niepodania danych osobowych jest brak mo liwo ci uczestnictwa w procesie rekrutacji.

10. Przys uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony

Danych Osobowych;
11. Podane przez Pani / Pana dane nie b

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie pro-

filowania
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Potwierdzenie Kandydata zapoznania si z tre ci
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