
 
            Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły 

sposobu przetwarzania danych są podane poniżej. 

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Pl. Rydygiera 1 

86-200 Chełmno reprezentowany przez Dyrektora, kontakt e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl.  

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (art 6 ust 1 lit b RODO)   na podstawie 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2018 poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/WE (RODO).  

2. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych 

(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym (w zakresie imienia i nazwiska, 

daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

4. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu postępowania 

konkursowego. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz przeniesienia podanych danych (na które Pani/Pan przetwarzanie wyraził/a zgodę) do 

innego administratora danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: ido@zoz.chelmno.pl.  

      Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli  informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  i wyrażam  
      zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego 
 

                                                                                                                                                           
                                                                                      ……………………………………………………  
                                                                                                 data i czytelny podpis Oferenta   
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