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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji
Imię i Nazwisko______________________________________________________________________________
Adres korespondencyjny _____________________________________________________________________
Adres mailowy_______________________________________________________________________________
Data_______________________________________________________________________________________
Podpis_____________________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno – Szpitalny Rehabilitacji Narządu
Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 51
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Sanatoryjno- Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu
‘Gwarek” możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 210 7354 lub adresem email iod@gwarek.info
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani/Pana osoby w
procesie bieżącej rekrutacji. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
zarówno obecnej, jak i przyszłych w oparciu o przepisy polskiego prawa, w szczególności ustawę z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu przeprowadzenia kolejnego procesu rekrutacji po uzyskaniu
na tę czynność zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia
Pani/Pana osoby w procesie kolejnej rekrutacji.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie zamierzamy udostępniać Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
6) Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną
zgodą.
8) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, masz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną________________________________________________
data , czytelny podpis

