
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW SKŁĄDAJĄCYCH OFERTĘ W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz informacją, o której mowa w 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Wojewódzkiego
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  w  Stroniu  Śląskim  przy  ul.  Sudeckiej  3A,  REGON
000294987,  NIP  8811337915,  tel.  74/8141488,  e-mail  szpital_stronie@pro.onet.pl,
zwany  dalej  Administratorem.  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Sebastian  Łukasiewicz,  e-mail:
iod@wcpd.pl, tel. 74/8141488 wew. 281.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko  zastępcy  dyrektora  ds.  lecznictwa  Wojewódzkiego  Centrum  Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art.6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIE 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)

- USTAWA o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.)

-  ROZPORZĄDZENIE 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 ze zm.)

-  USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781). 
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5. W  celu  udziału  w  postępowaniu  konkursowym  podanie  określonych  danych
osobowych  jest  obowiązkowe  oraz  wynika  z  w/w  przepisów-  konsekwencją
niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do w/w konkursu.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Członkowie Komisji Egzaminacyjnej,
b) Organy władzy publicznej  oraz  podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane  wyłącznie  na  podstawie  przepisów
prawa oraz podmiotom
do tego uprawnionym.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w
celu  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  dostępu  oraz  sprostowania  danych  osobowych
dotyczących Pani/Pana.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa.

11. Podanie  danych  osobowych jest  wymogiem ustawowym i  jest  niezbędna w wyżej
określonym  celu.  W  przypadku  niepodania  danych  lub  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych  nie  będzie  możliwe  rozpatrzenie  kandydatury.
Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  wynikającym  z  przepisów  odnośnych
rozporządzeń  i  warunkiem  przyjęcia  i  rozpatrzenia  kandydatury  na  stanowisko
dyrektora.

12. Zebrane  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym  procesom
decyzyjnym, w tym profilowaniu.


