
KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY  
Na podstawie art. 13 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 dalej 
RODO), niniejszym informujemy, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. 
Świętej Rodziny Sp. z o.o., Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp., zwana dalej Spółką. Spółka prowadzi 
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy.  

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

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody wynikającej z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie. Dane będą mogły być 
również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f RODO.  

4. Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli 
wyrazi Pani/Pan na to zgodę wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ta zgoda może zostać również odwołana 
w dowolnym czasie.  

5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych 
dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od momentu 
wpłynięcia do nas dokumentów aplikacyjnych.  

6. Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom wspierającym nas w zakresie 
teleinformatycznym, jak również, prawnym, doradczym, wykonywanych usług pocztowych oraz 
w przypadku chęci zatrudnienia, podmiotom wykonującym badania medycyny pracy.  

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec  
przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych (w zakresie 
danych przetwarzanych na podstawie zgody).  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do  
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

10. Administrator korzysta z usług świadczonych przez podmioty, których siedziba znajduje się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. „państwa trzecie”). Jeżeli dane nie są przekazywane do 
państwa, wobec którego Komisji Europejskiej wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, 
stosowane są odpowiednie, przewidziane prawem zabezpieczenia – w szczególności standardowe klauzule 



umowne. W celu uzyskania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich, w tym kopii 
szczegółowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach, należy skontaktować się z Administratorem. 

11. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych, 
e-mail: iod@klinika-rzeszow.pl, tel. (17) 86 66 761.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data aktualizacji: 31-01-2022  

mailto:iod@klinika-rzeszow.pl


 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora  

  

  
………………………………………………….                                    …………………………………………………. 

  

Treść klauzuli zgody:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
przyszłych rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowany, że mam prawo do wycofania mojej zgody 
w dowolnym momencie i pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano przed jej cofnięciem.   

  

Miejscowość: …………………………………. dnia: …………………………………. 

  

Podpis: …………………………………………………. 

             


