
  

 

      Załącznik do ogłoszenia o konkursie 

na stanowisko Dyrektora SPZOZ 

w Parczewie 

…………………………………………. 
( imię i nazwisko kandydata) 

 

    Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

 na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych  

przez mnie dokumentach aplikacyjnych ( w tym również danych służących do kontaktu ze 

mną w trakcie konkursu) w celu i zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie .  

 

        ……………………………………………. 

        
( data i

 
podpis  kandydata) 

 

 

  
Klauzula

 
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 

27kwietnia 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 danych) uprzejmie informuję , iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Parczewie 

ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew tel. 83 355 14 70 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej 

inspektorodo@parczew.pl, tel. 83 355 15 84 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wynika z ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U z 2020 poz. 295 z późn.zm) 

oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U z 2021 r. poz. 430). 

5. W przypadku wyrażenia zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody– art. 6 ust. 1 

lit. a RODO, podanie danych jest dobrowolne, w tym zakresie przysługuje Pani/Panu 

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   



6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, w czasie określonym przepisami prawa, w tym zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, 

zgodnie z RODO następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym 

prawo do uzyskania kopii tych danych;  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

12. Podanie danych na podstawie przepisów prawa jest obowiązkowe, ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości brania udziału w postępowaniu konkursowym. 

 
 

 


