
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 zawartych w CV- nadesłanych (niezamówionych)

Administrator 

Administratorem Pani danych przetwarzanych w ramach przyszłej rekrutacji ( nie określonej terminem) jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole, ul. K. J. Poniatowskiego 25, 62-600
Koło, numer NIP 666-18-89-172,numer Regon 000308554.

Inspektor ochrony danych

Mogą  się  Państwo  kontaktować  z  wyznaczonym  przez  Administratora  inspektorem  ochrony  danych
osobowych pod adresem administratora: e-mail:iod@spzozkolo.pl; tel. 63 2626150

Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania jest prowadzona w przyszłości rekrutacja na aplikowane stanowisko.

Podstawą prawnej przetwarzania danych zawartych w CV, jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Podstawą prawną  gromadzenia  przez  Administratora  przesłanego CV jest  zgoda  (art.  4  pkt  11  RODO),
wyrażona przez Pana/Panią. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Ma Pan/Pani prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa)

Okres przechowywania danych

CV będziemy przechowywać przez okres 6-miesięcy lub do czasu odwołania zgody przez Pana/Panią jednak
nie dłużej niż wskazany okres. Po tym czasie dokumenty zostaną poddane trwałemu zniszczeniu. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami  Pana/Pani  CV są uprawnieni  przez Administratora pracownicy sekretariatu oraz działu kadr
i płac. Nie będziemy przekazywać przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych do państwa trzeciego
w tym organizacji międzynarodowej. 

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące  przetwarzania  danych w serwisach  www Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki
zdrowotnej zostały określone w naszej Polityce Prywatności http://www.spzozkolo.pl

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz.
UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO
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