
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
na wolne stanowisko pracy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

„ProfMed” Klinika Grabczak 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich 
w kolejnych naborach na wolne stanowiska pracy prowadzonych przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „ProfMed” Klinika Grabczak w Krasnymstawie przez okres najbliższych 
12 miesięcy. 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV 
(w przypadku braku zgody prosimy o usunięcie zdjęcia z CV) 

 

....................................................... 

       Podpis kandydata do pracy 

 

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji 

1. Administrator danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest: Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „ProfMed” Klinika Grabczak ul. Żurka 7, 22-300 Krasnystaw, 
tel. 82 576-18-88 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pani Iwona Jankowska; adres e-mail: 
iodo_nzoz@wp.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: proces rekrutacyjny 

4. Odbiorca danych osobowych: Odbiorcą danych osobowych kandydatów do pracy jest 
wyłącznie Administrator Danych Osobowych  oraz upoważnieni przez niego pracownicy  
NZOZ „ProfMed” Klinika Grabczak biorący udział w procesie rekrutacji. 

5. Każda osoba, której dotyczą dane posiada następujące prawa: 

◦ prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, 

◦ prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

◦ cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w wypadku wyrażenia zgody na zachowanie 
danych celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji), 

◦ prawo dostępu do danych, 

◦ prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych 
osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), 

◦ prawo do informacji udzielanych na wniosek, prawo „do bycia zapomnianym”. 

6. Okres przetwarzania danych: 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji 
(w przypadku braku zgody na dalsze przetwarzanie do celów przyszłych naborów) lub przez 
okres 12 miesiące na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

 



 

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich. 

8. Podanie przez osobę aplikującą na wolne stanowisko danych osobowych wymaganych przez 
Administratora danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego aby wziąć udział 
w procesie rekrutacji. W przypadku braku wymaganych danych osobowych niezbędnych do 
prawidłowego rozpatrzenia dokumentacji aplikacyjnej komisja nie będzie rozpatrywać 
przesłanych dokumentów. Nie dotyczy to wyrażanych zgód gdyż są one dobrowolne a ich 
brak nie wpływa na udział w rekrutacji. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu. 

 

 

 

…………………………………. 

Data, podpis kandydata 

 

  

 


