
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  podmiot  leczniczy  Usługi  Radiologiczne  Damian  Pyrdoł, adres: 
ul. Sadowa 11, Sułkowice, 34-120 Andrychów, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie pn. Pracownia RTG „DAGAMED”, 
ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
kontakt@rtg-dagamed.pl lub telefonując pod numer: 518 816 888.

2. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w 
związku z art. 221  § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / 
Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.

Administrator może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 §  1 Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/ 
Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury 
oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej 
odmowę zatrudnienia.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją procesu rekrutacji.

Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz osób, organów i podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione/ujawnione:

-  pracownikom  i  współpracownikom  Administratora  w  związku  z  wykonywaniem  obowiązków  służbowych,  w  tym  działowi  
personalnemu oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika; 

-  dostawcom  usług  technicznych  i  organizacyjnych  dla  Administratora  (w  szczególności  dostawcom  i  podmiotom 
wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych); 

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Administrator będzie przechowywał Pani / Pana dane osobowe przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania  
danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.  Nie będzie Pani /Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani / Pana 
dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

Przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zgodę można wycofać w jeden z następujących sposobów: 
– drogą elektroniczną na adres:  kontakt@rtg-dagamed.pl
– pocztą tradycyjną
– osobiście pod adresem: Pracownia RTG "DAGAMED", ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

WYMAGANE DANE W CV

Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy oczekujemy od Pani/Pana podania w CV wyłącznie poniższych informacji:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) dane kontaktowe,
4) wykształcenie,
5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
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