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Informacja o ochronie 

danych osobowych 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu wdrożył 

Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz realizuje wymogi rozporządzenia ogólnego w sprawie 

ochrony danych osobowych 2016/679 RODO. 
RODO – 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 L Nr 

119, str. 1 z późn. zm. 

Administrator danych 

osobowych 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu pl. Karola Marcinkowskiego 8/9. 

Inspektorem ochrony danych jest pani Ewa Knapkiewicz,  

z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@szpitalgostyn.pl 

 

Cele przetwarzania danych 

osobowych 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z procesem rekrutacyjnym 

i chronione przez Administratora.  

 

 

Odbiorcy danych osobowych Dane osób ubiegających się o zatrudnienie nie są przekazywane innym 

odbiorcom. 

Kategorie przetwarzanych 

danych osobowych 

 
Art. 22¹ § 1 i § 2. Kodeksu pracy 

Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, wybrany przez kandydata sposób kontaktu 

(adres do korespondencji, adres a-mail, nr telefonu), wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe, przebieg pracy zawodowej. 

Okres, przez który dane 

osobowe będą 

przechowywane. 

Dane osobowe zebrane w powyższym celu będą przetwarzane wyłącznie w toku 

jednej rekrutacji przez okres roku do czasu jej zakończenia, a następnie trwale 

usunięte, chyba, że osoby, których dane dotyczą wyrażą zgodą na przetwarzanie 

swoich danych w przyszłych naborach na wolne stanowiska pracy. Dane osób, 

które nie zostały zatrudnione przechowuje się przez okres 3 lat na wypadek 

roszczeń związanych z niezatrudnieniem. Do kolejnych rekrutacji 

wykorzystywane są tylko dane osób, które wyraziły na to zgodę. 

Informacja o obowiązku  

podania swoich danych 

osobowych. 

 
Art. 22¹ Kodeksu pracy 

Podanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest niezbędne do jego 

przeprowadzenia.  

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 

 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. 

Prawa osób, których dane 

dotyczą 

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu, który wnosi się 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.  RODO: art. 15, art. 16, art. 17, art. 

18 i art. 21. 


