Nie można obecnie wy świetlić tego obrazu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJACYCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie art. 13 ust. 1,2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
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Administratorem Pani/a danych osobowych jest SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2
PUM W SZCZECINIE AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICJH 72, 70-111 SZCZECIN (dalej: SPSK-2);
Przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO art.
6 ust. 1 lit. a RODO, udział przez Ciebie w procesie obecnej i przyszłych rekrutacji. Nawiązanie z Panią/em
kontaktu niezbędnego dla realizacji procesu rekrutacji.; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Cele archiwalne oraz dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie
uzasadnionym interesem SPSK-2; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem SPSK-2;
Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy SPSK-2;
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym;
Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji a w przypadku wyrażenia
zgody przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż 1 rok.
posiada Pan/i prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
c) do usunięcia swoich danych osobowych;
jeżeli Pani/a zdaniem nie ma prawnych podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/a dane osobowe,
można żądać ich: usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Panią/em działań;
jeżeli Pani/a zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/a temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, których podanie jest
dobrowolne;
ma Pan/i prawo otrzymać od nas, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu, dane osobowe dotyczące Pani/a, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub
zgody;
jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
w każdej chwili ma Pan/i prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/a zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
nie będziemy stosowali wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych; iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91-466-14-77.

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli

…………………………………………………………………………….
Podpis osoby rekrutującej
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