
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 z 2016 Nr 119 poz. 1) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zwany dalej: 

„Administratorem”, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, 34 353 28 11.  

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Artur Kostka, adres: ido@wsnlc.pl,                                      

tel. 881 393 082 

3. Pani/ Pana  dane  będą przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia procesu  

rekrutacji,  na  podstawie przepisów prawa pracy oraz art. 21 ustawy z dnia 

13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami 

prawa, przekazane  przez  Panią/a w  przesłanych  dokumentach,  będą  

przetwarzane  na  podstawie zgody,  za  jaką zostanie  potraktowane  ich  

przekazanie  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO). Dodatkowo  Pani / Pana  dane  

osobowe,  mogą być przetwarzane  w  calach  związanych  z przyszłymi 

procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody. 

4.   W  zakresie  informacji  wskazanych  w  ogłoszeniu  jako  niezbędne,  zgodnie  

z  Kodeksem Pracy - podanie  danych  jest  obowiązkowe  i  niezbędne  do  

udziału w  procesie  rekrutacji. Ich  niepodanie  może  uniemożliwić udział 

w  procesie  rekrutacji.  Podanie  danych  innych niż wskazane w ogłoszeniu 

jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne. 

5. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa, upoważnionym 

pracownikom, podmiotom przetwarzającym  na podstawie umowy 

powierzenia. 

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. 

7 Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz  

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 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. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych                 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
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