INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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) informuję, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064
Rzeszów.
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie
na adres administratora.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.
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) oraz
z art. 221 Kodeksu Pracy. Podanie innych danych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie.
Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub
strony internetowej SP ZOZ CLU w Rzeszowie.
W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane
w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane
będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty
zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193
Warszawa).
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych jest
dobrowolne.

