
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

 O ZATRUDNIENIE 

1) Administratorem Paostwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
Niepubliczny Zakład Opiekuoczo – Leczniczy z siedzibą w Nowym Siole (37-611), przy 
ulicy Pałacowej 5, adres e-mail: nzolnowesiolo@op.pl, numer telefonu (16) 631-19-
61, numer NIP: 792-10-54-052, REGON: 651532247,  jako pracodawca.  

2) W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem Paostwa danych, prosimy 
kontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym  
w Naszym zakładzie, pod adresem: iod@nzolnowesiolo.com.pl. 

3) Podane dane będą przetwarzane w celu: 
• przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które odbywa się rekrutacja – 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy;  
• wykorzystania Paostwa danych w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a). 

4) Paostwa dane mogą byd udostępniane przez Niepubliczny Zakład Opiekuoczo – 
Leczniczy w Nowym Siole pracownikom Administratora Danych w zakresie swoich 
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmiotom uprawnionym 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Paostwa dane mogą byd udostępniane na podstawie umowy powierzenia np. biuru 
rachunkowemu „CERTUS” z siedzibą w Lubaczowie. 

6) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakooczenia bieżącej rekrutacji lub 
przez dwa lata na potrzeby przyszłych rekrutacji w przypadku otrzymania Paostwa 
zgody. 

7) Posiadają Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. To, z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystad zależy od 
podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz od celu ich przetwarzania.  

8) Mają Paostwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznają Paostwo, iż przetwarzanie danych osobowych Paostwa 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych  
w przepisach prawa może spowodowad niemożnośd wzięcia udziału w rekrutacji. 

10)  Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

11)  Paostwa dane osobowe nie będą przekazywane do paostw znajdujących się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
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