
INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. (rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej „RODO”), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. z 

siedzibą w Mrągowie, przy ul. Wolności 12, email: sekretariat@szpital-mragowo.pl telefon: 89 741 94 02. 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
poprzez e-mail: iod@szpital-mragowo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe ? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty złożonej w 
prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie przepisów prawa pracy, w celu wywiązania się 

z obowiązku prawnego pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu podjęcia działań przed 
zawarciem umowy, której będzie Pani/Pan stroną, jeśli zostanie wybrana Pani/Pana oferta (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO). Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a 

konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty w prowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnym i w rezultacie brak możliwości nawiązania z Panią/Panem współpracy.  

Przetwarzanie innych danych, niż wymagane przepisami prawa może odbywać się wyłącznie na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody1 (art. 6 ust. 1 lit a. RODO). Podanie takich danych jest dobrowolne, a 
ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego w treści zgody. 

Dobrowolnej zgody2 kandydata wymaga również przechowywanie jego danych osobowych na potrzeby 
przyszłych rekrutacji – jeśli nie wyrazi Pani/Pan takiej zgody, wówczas Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przez nas przechowywane w celu ich wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Udzieloną 
zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

Ile czasu będziemy przechowywać dane osobowe?  

Jeśli w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym nie zostanie wybrana Pani/Pana oferta, a udzieli 
Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, 
wówczas dane będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym je pozyskano, 

natomiast jeżeli nie wyrazi Pani/Pan takiej zgody, to będą one przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia 
obecnej rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia. Jeśli Pani/Pana oferta zostanie 

wybrana, otrzyma Pani/Pana informację o dalszym przetwarzaniu danych w związku z zawartą umową.    

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 
sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach określonych w RODO (w 
niektórych przypadkach Pani/Pana prawa mogą podlegać ograniczeniom z tytułu innych przepisów prawa) 

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Informujemy też, że Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 
1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Mrągowski Sp. z o.o. moich danych osobowych, innych niż 

wymagane przepisami prawa w postępowaniu rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko.  
 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 
2 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Mrągowski Sp. z o.o. moich danych osobowych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. 
……………….……………………………………………… 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 
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