
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1 ze zm. oraz Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji 

jest Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ  

w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy:  

• drogą pocztową: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława 

Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, 

• poprzez e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl, 

• telefonicznie: 81 728 63 80. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

− na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w zakresie: imienia i 

nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia, 

− na podstawie zgody na przetwarzane danych osobowych 

zamieszczonej w CV (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO; 

c) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, 

− na podstawie zgody na przetwarzane danych osobowych 

zamieszczonej w CV (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana 

danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 

przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Odbiorcą 

danych może być również podmiot działający na zlecenie Administratora, np. 

podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 

6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą 

przechowywane: 

• w zakresie wskazanym w pkt 3 ppkt a, b, c Pani/Pana dane będą 

przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  

rekrutacji; 

• w zakresie wskazanym w pkt 3 ppkt c dane osobowe będą przechowywane 

przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 



7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ  

w Lublinie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,na niezgodne z prawem 

przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia 

skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy 

w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ  

w Lublinie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

 

 


