KLAUZULA ZGODY I INFORMACYJNA W PROCESACH REKRUTACYJNYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Centrum Medyczne GWINNER, ul.
Grażyńskiego 65, 43-300 Bielsko-Biała.;

___________________________
Data

___________________________
Podpis

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne
GWINNER, ul. Grażyńskiego 65, 43-300 Bielsko-Biała.;

___________________________
Data

___________________________
Podpis

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji:
„Zgodnie z art. 13 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 informuję, iż:
1)
Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych
jest Centrum Medyczne GWINNER, ul. Grażyńskiego 65, 43-300 Bielsko-Biała.;
2)
Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: biuro@cmgwinner.pl
lub adresem poczty tradycyjnej administratora danych.
3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz
wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie
obowiązujących aktów prawnych (art. 6 ust 1 lit c RODO) tj. tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1025 z późn. zm.).
4)
Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwi nam w pełni rozpatrzenie
dokumentów aplikacyjnych. W przypadku danych wymaganych prawem ich nie podanie będzie wiązało się z
odrzuceniem aplikacji.
5)
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przewidzianym prawem, ani
nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6)
Przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia
procesu rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na potrzeby innych rekrutacji – wtedy do odwołania zgody lub
dla wniosków złożonych w danym roku do 31 grudnia roku następnego). Po tym terminie, w przypadku
wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.
7)
W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do: - dostępu do udostępnionych danych
osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8)
Posiada także Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9)
Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać informację o treści „Odwołanie
zgody na rekrutację” na adres e-mail
@
10)
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

