Załącznik nr 1
do ogłoszenia o konkursie

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa
w SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym.

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w ramach dokumentacji
aplikacyjnej w toku postępowania konkursowego, jest SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się pod numerem: tel. +48 18 442 09 49 lub e-mail: iod@spr.pl
3. Celem przetwarzania danych jest wyłonienie kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (tj. Dz. U. 2011 nr 151 poz.896)
5. Zebrane dane będą przetwarzane do dnia nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy
cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu, albo z dniem stwierdzenia
nieważności postępowania konkursowego.
6. Dane kandydata, z którym w wyniku postępowania konkursowego nawiązano stosunek pracy
albo zawarto umowę cywilnoprawną na stanowisko objęte procedurą konkursową zostaną
przekazane pracownikowi ds. służb pracowniczych SPZOZ SPR. Odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych nie będą podmioty inne, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych
upoważnień.
7. Dane osobowe kandydatów wskazanych w dokumentacji konkursowej będą przechowywane
w formie papierowej lub elektronicznej przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu.
W przypadku braku nawiązania stosunku pracy archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku nawiązania stosunku pracy w ramach akt osobowych, przez okres zatrudnienia
a następnie po ustaniu stosunku pracy archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych
osobowych.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowania.
10. Odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu aplikowanie na wybrane stanowisko objęte
postępowaniem konkursowym.
Podpis kandydata
...........................................
(data, imię i nazwisko)

