
INFORMACJA 

dla kandydatów w procesie rekrutacji pracowników.

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp  z  o.o.
ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. 

Jako Administrator, Spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych os-
obowych i wykorzystywanie tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Państwa  dane  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenie  procesu  rekrutacji  na  wnioskowane
stanowisko pracy. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do podania Swoich danych os-
obowych w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, dane wykraczające poza ten zakres podajecie
Państwo dobrowolnie wyrażając zgodę zawartą w składanych dokumentach.

Państwa dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych przechowywane będą przez okres prowadzenia
rekrutacji, po czym zniszczone w sposób zapewniający poufność danych. W przypadku, gdy wyrazili
Państwo  zgodę  na  przetwarzanie  danych  na  potrzeby  innych  rekrutacji,  dane  będziemy  prze-
chowywać przez okres 1 roku licząc od końca roku w którym dokumenty zostały złożone lub do czasu
wycofania Państwa zgody.

Informujemy, że dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów
prawa. Dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator  gwarantuje  prawo  dostępu do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także – w przy-
padku przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ad-
ministrator  informuje  także  o  prawie  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  okoliczność
nieprawidłowego przetwarzania podanych danych osobowych.

We wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych osobowych oraz  korzystania  z  praw
związanych  z  przetwarzaniem  danych  prosimy  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych
mailowo: daneosobowe@zlo.jaw.pl, pod  nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki przy ulicy
Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie, tel. 32 616 57 51. 

……………………………..

data i podpis

mailto:daneosobowe@zlo.jaw.pl


Formularz zgód w procesie rekrutacji pracownika.

Nie  wyrażam/  Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  zawartych  w  dokumentach
aplikacyjnych osobowych w procesie rekrutacji  prowadzonym przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o.
w Jaworznie. 

……………………………..

data i podpis

Nie wyrażam/ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w złożonych przeze
mnie  dokumentach  aplikacyjnych,  w  procesie  rekrutacji  prowadzonym  przez  Zespół  Lecznictwa  Otwartego
Sp z o.o. w Jaworznie. 

……………………………..

data i podpis

Nie  wyrażam/Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na przetwarzanie  danych  zawartych  w  złożonej  przeze  mnie
dokumentacji  aplikacyjnej  do  pracy  na  poczet  innych  rekrutacji  prowadzonych  przez  Zespół  Lecznictwa
Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie.  

……………………………..

data i podpis

Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.

* niepotrzebne skreślić

W sprawie  wycofania  udzielonej  zgody  prosimy  kontaktować  się  z  Inspektorem Ochrony Danych
mailowo: daneosobowe@zlo.jaw.pl, pod  nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki przy ulicy
Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie, tel. 32 616 57 51. 
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