
Oświadczenie 

 

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego 
zgodnie 

z art. 13 Rozporządzenia RODO: 

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w 

Rzeszowie (Szpital) , ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów. 

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem                             
tel. 17 86-64-500 lub na adres e-mail: IOD@szpital2.rzeszow.pl. 

3) Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko 
pracy w procesie rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy, 

4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Szpitala 
posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które 
zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem  o udostepnienie danych osobowych. 

5) Przekazanie danych osobowych przez szpital do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan 
poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie. 

6) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne                                                     
w procesie rekrutacji. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Szpitala dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych                             
do organu nadzorczego. 

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do 
realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji 
kandydata na wolne stanowisko pracy. 

11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji. 

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie 
informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe 
dostępne są na stronie internetowej http://www.szpital2.rzeszow.pl oraz pod numerem                                         
tel. 17 86-64-500. 

 

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała. 

  

        ………………………………. 

                  podpis 


