
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 

realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1z późn. zm.) – zwanego dalej „RODO” – 

informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej, ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można kontaktować 

się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie 

przez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18). 
2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować 

się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, 

pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie przez nr centrali. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji przebiegu procesu 

rekrutacji na dane stanowisko pracy oraz wyłonienia kandydata, który zostanie 

zatrudniony. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 22¹ oraz 22
1a

 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z 

późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego 

przepisami prawa. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji 

międzynarodowych, nie będą poddawane profilowaniu, jednakże zostaną ocenione 

pod kątem wyłonienia najlepszego kandydata. 

6. Dane osoby, która zostanie wyłoniona w rekrutacji i zostanie zatrudniona, będą 

umieszczone w aktach osobowych przez 10 lat od zakończenia zatrudnienia. 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną zniszczone komisyjnie po 

zakończeniu procedury naboru. 

7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia w zakresie dozwolonym prawem, ograniczenia przetwarzania.  

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji 

przetwarzania danych niezgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

10. Podanie danych określonych w art. 22¹ § 1 KP jest wymogiem ustawowym. Podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie opiera się na wyrażeniu 

zgody przez osobę, której dane dotyczą. Niepodanie danych z art. 22
1 

§ 1 KP skutkuje 

brakiem możliwości uczestniczenia w naborze. Niepodanie danych opartych na 

wyrażeniu zgody pozostaje bez wpływu na przebieg postępowania. 

 

Z powyższą klauzulą zapoznałam/em się i zrozumiałam/em jej treść.  

 

 

………………………………….                                     …………………………………………. 
            (miejscowość, data)                                                                                 (czytelny podpis) 
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Zgoda na przetwarzanie danych dodatkowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 

68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

składanych w związku z rekrutacją, dla potrzeb niezbędnych dla jej realizacji i dokumentacji, 

zgodnie z 22
1a

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 

1320). 

Zostałam/em poinformowana/y, że: 

1. Warunkowi wyrażenia zgody na przetwarzanie podlegają dane inne, niż zawarte w art. 

22¹ § 1 KP. 

2. Podanie danych nie wchodzących w katalog art. 22
1 

§ 1 jest dobrowolne, a ich 

niepodanie nie wywołuje żadnych skutków faktycznych i prawnych. 

3. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Zgodę można wycofać pisemnie na adres SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z 

zaznaczeniem „Sekcja Kadr” oraz mailowo na adres: 

m.dawidczyk@szpitalostrowmaz.pl . 

 

 

 

 

 

                                                                   ……...…………………………………………  
                                                                                                                     ( data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 

68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

składanych w związku z rekrutacją, dla potrzeb przyszłych naborów. 

Zostałam/em poinformowana/y, że: 

1. Moje dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 9 miesięcy, po czym, przy 

braku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.  

2. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Zgodę można wycofać pisemnie na adres SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z 

zaznaczeniem „Sekcja Kadr” oraz mailowo na adres: 

m.dawidczyk@szpitalostrowmaz.pl . 

 

 

 

 

                                                                 ……...…………………………………………  
                                                                                                                  ( data i podpis) 
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