Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach



89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: sekretariat@szpital.chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl

Szanowny Kandydacie,
szanując Twoją prywatność oraz dbając o to abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane
osobowe poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu oraz
dokumentach rekrutacyjnych jest Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach
(89-600), ul. Leśna 10 (dalej Szpital), adres e-mail:sekretariat@szpital.chojnice.pl, numer telefonu:
52 395 67 69, NIP: 555 178 38 39, REGON: 000308169
Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 pod numerem
52 395 65 17 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@szpital.chojnice.pl w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia
przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz- w przypadku
wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym,
a w przypadku wyrażenia na to zgody- również dalszych procesach rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 - dalej: RODO, tzn. przetwarzanie odbywa się w oparciu
o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania
danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urzędowi Skarbowemu, a także
podmioty dostarczające oprogramowanie do naszego Szpitala oraz firmom serwisującym sprzęt i
oprogramowanie.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana,
a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

