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                                                                      OŚWIADCZENIE 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

ORAZ DLA CELÓW ZATRUDNIENIA 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oświadczam, że dobrowolnie, 

konkretnie, świadomie i jednoznacznie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych 

na potrzeby rekrutacji na stanowisko 

…………………………………………………………………………………………………….., 

ogłoszonej w dniu …………….………………… i prowadzonej przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe 

Miasto nad Pilicą, oraz dla celów sporządzenia umowy o pracę , w przypadku pozytywnego wyniku 

rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem przekazanych przeze mnie moich 

danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad 

Pilicą, adres: ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; telefon 486743842; 

Inspektorem ochrony danych jest Sebastian Stolarek ; e-mail: iod@zoz-nowemiasto.net . 

Przedmiotowa zgoda wyrażona jest przeze mnie na przetwarzanie danych spoza katalogu danych 

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.), natomiast 

podanie danych z katalogu danych objętych przepisami nawiązania stosunku pracy w ustawie 

Kodeks pracy jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie skutkować będzie niemożnością 

przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie 

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

Deklaruję, że wiem, że mam możliwość wycofania niniejszej zgody w każdej chwili oraz że 

mechanizm wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest taki sam, jak jej wyrażenia, 

przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie dotychczasowej zgody. Zostałem/am poinformowany/a, że przekazane 

przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego, 

tzn. do momentu ogłoszenia wyników procesu rekrutacyjnego,  natomiast w przypadku 

pozytywnego wyniku rekrutacji – w trakcie zatrudnienia oraz przez okres archiwizowania akt 

osobowych określony w obowiązujących przepisach prawa. 

Po upływie tych terminów – przekazane dokumenty zawierające dane osobowe osób 

niewyłonionych jako zwycięzców będą możliwe do osobistego odbioru przez okres 15 dni 

kalendarzowych, w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone (SPZOZ w Nowym Mieście 

nad Pilicą nie przewiduje zwrotu dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego), a dane 

osobowe przetwarzane w systemach informatycznych zostaną z nich usunięte. Wiem, że mam 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 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 lub innych przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 

 

         czytelny podpis 


