
Załącznik nr 2 

do ogłoszenia o konkursie 

na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie                                    

 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko kandydata  

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Pruszkowie. 

 

                                                                                                          ……………………………………………………. 

   Podpis kandydata 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków. 
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Pani Justyna Rytel-Kuc - Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lic. Rozporządzenia RODO w związku z ustawą  
z dnia 15.04.2011 r. działalności leczniczej oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana jednoznacznie 
wyrażonej zgody. 
5. W przypadku wyboru na wolne stanowisko dane osobowe kandydata (Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania - tylko 
miejscowość) zostaną upublicznione na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. 
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W tym czasie może 
Pani/Pan odebrać złożone w procesie rekrutacji dokumenty.  Po upływie 2 miesięcy dokumenty aplikacyjne kandydatów 
zostaną komisyjnie zniszczone. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem przetwarzania. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w 
formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Urzędu. 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia. 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego. Odbiorcami danych mogą być 
tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz świadczące usługi: z zakresu doręczenia korespondencji i 
przesyłek, informatyczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.                                                                                    
 


