
Jaworzno, 1 lipiec 2020 r.

INFORMACJA 

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp  z  o.o.,
ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. Jako Administrator, Spółka jest odpowiedzialna za zapewnie-
nie  bezpieczeństwa  Państwa  danych  osobowych  i  wykorzystywanie  tych  danych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że dane przetwarzane są:

• w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji na wnioskowane stanowisko pracy. W takim przy-
padku  jesteście  Państwo  zobowiązani  do  podania  Swoich  danych  osobowych  w  zakresie
wskazanym w Kodeksie Pracy, dane wykraczające poza ten zakres podajecie Państwo dobro-
wolnie wyrażając zgodę zawartą w składanych dokumentach.

Podstawa prawna: Art 6 ust 1, lit. C RODO w związku z Ustawą z dnia 26.06.1974 r. Kodeks
Pracy i Art 6 ust 1 lit.a tj. zgoda.

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 przechowy-
wać przez okres 1 roku licząc od końca roku w którym dokumenty zostały złożone lub do czasu wyco-
fania przez Państwo 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.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania

lub przeniesienia danych osobowych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokona-

no przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych czyli Prezesa Urze-

du Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
uzyskania pisemnej informacji o zakresie przetwarzania Swoich danych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu skorzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Da-
nych drogą mailową: daneosobowe@zlo.jaw.pl pod  nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki.
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