
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy ZOZ nr 2 w Rzeszowie 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie z 
siedzibą przy ul. Fredry 9  w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005),  adres e-mail: informacja@zoz2.pl  
 tel.: (17) 853-54-66,  
Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  w Zespole Opieki 
Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@zoz2.pl 
lub tel. (17) 850-90-47 
 
2. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i 
przyszłych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji. 
 
3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana 
osoby w procesie rekrutacji.  
 
4.  Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 
celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa. 
 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 
 
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony 
wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. 
 
7. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady 
udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 
 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 
 

 

 


