KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA
w SPSK IM . PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP
na podstawie Art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uprzejmie informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (w skrócie SPSK im.
prof. W. Orłowskiego CMKP) z siedzibą w Warszawie (00-416) przy ulicy Czernikowskiej 231,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007616, NIP: 526-000-68-58, REGON:
000290883.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem jest
możliwy telefonicznie pod numerem (22) 5841325 oraz za pomocą skrzynki mailowej:
inspektorOD@szpital-orlowskiego.pl
3. Państwa dane SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP przetwarza wyłącznie w celach
rekrutacyjnych:
1) na wolne stanowisko, na które aplikuje kandydat przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata (na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO w związku z
Kodeksem Pracy i/lub Ustawą o działalności leczniczej), a w pozostałym zakresie na podstawie
zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie polegające na zamieszczeniu danych w
zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu go do Administratora (na podstawie art.6 ust.1 lit. a w
związku z art.4 pkt.11 RODO) – dane przetwarzane są do momentu przyjęcia lub
odrzucenia oferty pracy przez wybranego Kandydata, a następnie przez okres 9 miesięcy w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;
2) w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach na podstawie odrębnej zgody poprzez zawarcie
w dokumentach aplikacyjnych dodatkowego oświadczenia (na podstawie art.6 ust.1 lit. a
RODO). Dane będą przetwarzane przez okres roku. Zgoda ta może być cofnięta w każdym
momencie, co nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej
cofnięciem;
3) w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane szczególnej kategorii (na
podstawie art.9 ust.2 lit. a RODO) dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy lub przez
rok w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w przyszłych
rekrutacjach, na podstawie Państwa oświadczenia o zgodzie na ich przetwarzanie. Zgoda
ta może być cofnięta w każdym momencie, co nie powoduje niezgodności z prawem
przetwarzania dokonywanego przed jej cofnięciem.
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą być ujawnione podmiotom z którymi
Administrator na podstawie umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. firmy
hostingowe, firmy odpowiadające za dostarczenie i utrzymanie rozwiązań informatycznych,
firmy zajmujące się doradztwem prawnym).
5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich kopi, ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. W
celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych.
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
Państwa sytuację w przypadku, gdy Administrator opiera przetwarzanie na art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
7. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
8. Przetwarzane dane nie będą podstawą do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy.

