
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO 
PRACY W CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 

 z Dukli w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego7, 20-090 Lublin. 

2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony 

danych, kontakt: ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, e-mail: ochronadanych@cozl.eu. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – 

na podstawie kodeksu pracy, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą 

przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających  z powyższych przepisów) 

zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ). 

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane 

 są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane będą przechowywane jest obliczany w oparciu 

 o następujące kryteria: 

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność 

 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy, według Pani/Pana, ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych. 

8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym 

procesie rekrutacji. 

 
 


