
 

 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  

im. św. Jana z Dukli 

Ul. Dr K. Jaczewskiego 7 

20-090 Lublin

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 

Dz.U.UE.L.2016.119.1) ( zwanego dalej: RODO) informuję, iż: 

 

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

im. św. Jana z Dukli w Lublinie ( zwany dalej „Szpitalem”) , adres: ul. Dr  

K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, telefon 81 4541002, 81 4541003,  

e-mail: cozl@cozl.pl 
 

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować  

w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. 

Dane kontaktowe: email: ochronadanych@cozl.eu. 

 

3. Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu Pani/Pana udziału w procesie 

rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na 

potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to 

wyraźną zgodę. 
 

4. Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych 

jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 

Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani/Pana zatrudnienia. 

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na 

podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

Podanie dodatkowych danych ( np. wizerunek, adres e-mail, numer telefonu ) i wyrażenie 

zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału  

w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie 

może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może 

stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Kandydaci maja prawo do 

cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

-      pracownikom i współpracownikom Szpitala  posiadającym upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych kandydatów w związku z wykonywaniem obowiązków 
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służbowych, w tym Działowi Kadr, Szkoleń i Płac oraz kierownikom komórek 

organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika; 

-      dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności 

dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej  

i systemów teleinformatycznych); 

-      podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców 

zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej 

oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. 

 

7. Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres  niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych 

na potrzeby kolejnych rekrutacji, Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe  

nie dłużej niż przez 1 rok, po tym okresie zostaną niezwłocznie usunięte. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania 

danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych  

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 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo,  

że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

10. Nie będzie Pani/Panu podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany 

(bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


