
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

jest możliwy pod nr telefonu 914162354 oraz pod adresem email iod@szpital-

gryfino.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie  
a. art 6, ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: osoba, któ-

rej dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów  

b. oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - 

w szczeg. art. 22
1
 § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o za-

trudnienie podania danych osobowych obejmujących:  
1) imię (imiona) i nazwisko;  

2) imiona rodziców;  
3) datę urodzenia;  

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);  

5) wykształcenie;  

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 

osobowych, o których mowa w § 1, także:  

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia 

dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzy-

stanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Po-

wszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).  

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia 

osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych 

osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu 

rekrutacyjnego; 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania; 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 
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