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KLAUZULA lNFORMACYJNA O PRZETWARZANlU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATOW NA STANOW|SKO OBJĘTE POSTĘPOWAN|EM KONKURSOWYM W SP ZOZW ŁĘCZNEJ
Szanowni Państwo
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przeIwarzania danych
osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
Iel. 81 7526300, e-mail: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl (dalej ,,SP ZOZw Łęcznej").

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przelwazaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub
wątpliwości mogą się Państwo kontaktowac z lnspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail:
iod@spzoz.powiatleczvnski.p| lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010Ł_ęczna.

Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą pzetwazane na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Podstawa prawna
Podstawą prawną przelwazania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona zgoda,

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych
konkursowym, mogą byc:

o
o
o

w

zależnościod charaktery stanowiska objętego

postępowaniem

dostawcy usług lT, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania,
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawnicze, w zakresie precyzowania warunków współpracy,

podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności tVlinisterstwo Zdrowia, Urząd
Marszałkowski w Lublinie.

Okres przetwazania danych osobowych

Państwa dane osobowe dla pzeprowadzenia postępowania konkursowego, będą przetwarzane nie dłużej niź jest to
niezbędne do celu przetwarzania, a po tym czasie w celach archiwalnych przez okres 20 lat.

Przysługujące prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przebłlarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na pzetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to
miało wpływu na zgodnośc z prawem przetwazania podanych danych dokonanego pzed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do

wniesienia skargi do

organu

nadzorczego

w związku z pzetwazaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych: adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie

pzez

Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym

do

realizaĄi

postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem zgodnie z obowiązĄącymi przepisami. Jeżeli z jakiegoś
powodu nie chce Pani/Pan podac swoich danych osobowych to będziemy musieli odrzucić Pani/Pana ofeńę jako
niespełniającą wymogów Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, według niniejszych zasad w ramach postępowania
konkursowego, zawańych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji
procesu rekrutacji na stanowisko .........

(Data i podpis Kandydata)

