
 
 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH NA STANOWISKO KIEROWNIK SEKCJI EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY ,UL. POWTAOCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ  

(dalej: Szpital) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 

Komendant. 

2. W Szpitalu w został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Marek Powała, z którym można 

skontaktowad się pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane,  

w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostad 

odwołana w dowolnym czasie. 

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Paostwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostad odwołana  

w dowolnym czasie. 

5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne  

do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana 

udziału w procesie rekrutacji. 

6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych  

w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail). 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i nie będą profilowane.  

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą 

podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  

w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby 

wyłonionej w drodze naboru(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant ma możliwośd 

wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje koniecznośd 

obsadzenia tego samego stanowiska). 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz 

prawo ograniczenia przetwarzania. 

11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych. 

12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 


