
 
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji przechowywane są przez okres 3 lat (wyznaczony 
przez administratora) na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe 
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie są odsyłane, zastrzegamy sobie prawo 
kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.  
Dokumenty rekrutacyjne powinny zawiera nw. informacja: 

a. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych 
przez NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica P. Klimas i Wspólnicy sp. j., w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” 

                                                                                       ....................................................... 
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b. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne) 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica P. Klimas i Wspólnicy sp. j w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na 
pracowników ww. Jednostki.” 
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„OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – KANDYDACI DO PRACY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica P. 

Klimas i Wspólnicy sp. j                                    
Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 
a) listownie:  NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica P. Klimas i Wspólnicy sp. j 42-200 

Częstochowa, ul. Orkana 139 B 
b) za pomocą adresu e-mail: egomedica@post.pl 
c) telefonicznie: 34-3662880 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Dominik Spałek tel. 694 494 240 e-mail iod@informatyka-
serwis.pl Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez 
nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia, ich podanie jest obowiązkowe i wynika z przepisów 
prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w szerszym zakresie niż 
określony ww. przepisami, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich podanie skutkuje 
uprawnieniem do ich przetwarzania na podstawie zgody [art. 6 ust. 1 lit a) RODO]. 

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie 
niezbędnym do tych czynności. 

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy trzy lata. 
6. Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 



 prawo do usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych w trakcie rekrutacji 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym  prowadzonym przez 
Jednostkę, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
podjętych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. 

7. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. 
8. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  

uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
 
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się 
o przyjęcie kandydata do pracy w Jednostce 
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