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 INFORMACJA  

DLA KANDYDATA DO PRACY 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Administratorem danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie  

na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego 

procesu rekrutacyjnego. 

 

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia 

pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i 

nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu 

do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest 

obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż 

wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście 

motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych 

pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze 

sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy 

na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych 

jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), 

5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie 

Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, 

formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą 

przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
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Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od kategorii danych – na podstawie 

przepisu prawa (art. 221 Kodeksu Pracy) albo na podstawie przesłanki zgody. 

Jeżeli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych ujawnią Państwo wrażliwe dane 

takie jak dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej lub ujawniających 

pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, 

wówczas będziemy potrzebowali Państwa pisemnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

 

 

Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne prosimy o : 

 

1. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na 

stronie internetowej szpitala w zakładce RODO. Po zapoznaniu się  

z przedmiotową informacją proszę o podpisanie poniższego oświadczenia. 

Oświadczam, że są mi znane zasady przetwarzania danych osobowych przez 

Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. oraz zapoznałem się z informacją o 

przetwarzaniu danych osobowych. Wiem w jakim celu są przetwarzane dane 

osobowe. 

  ....................................................... 

(data i czytelny podpis kandydata) 
 

 
 

2. W przypadku pozyskiwania innych danych niż określone w art. 221 Kodeksu Pracy 

prosimy o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  

w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji. 
 

                                                    ....................................................... 
(data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

3. Jeżeli są Państwo są zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy  

o podpisanie treści niniejszej zgody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  

w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. dla potrzeb kolejnych rekrutacji przez okres najbliższych 12 miesięcy. 
 

                      ....................................................... 
         Czytelny podpis kandydata do pracy 
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Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 

Administratora oraz dostawcy usług IT. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

1. w zakresie prowadzenia rekrutacji Pani/Pana dane będą przechowywane przez 

czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, 

2. w zakresie realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy 

nakazują nam przechowywać dane, 

3. w zakresie przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty 

wyrażenia zgody. 

 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty 

urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.  

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Przysługujące prawa 

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo  

do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. 

 

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się  

na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Szpital Powiatowy w Rykach  sp. z o.o. przysługuje Państwo prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa decyzji, 

które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


