
INFORMACJA DLA KANDYTATÓW DO ZATRUDNIENIA W RAMACH KONKURSU NA 
NIEKTÓRE KIEROWNICZE STANOWISKA W PODMIOCIE LECZNICZYM 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 
— Szpital w Grodzisku Wlkp. informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Telefon: (61)444 
55 23; Fax: (61)444 57 20 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Lichtarowicz, iod@spzoz-grodzisk.pl  
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie §12  

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
i przyszły pracodawca – (administrator) ma prawo żądać podania danych, o których mowa w 
przywołanym rozporządzeniu. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych, zgodnie §12 ust. 3 rozporządzenia, powinna być potwierdzona 
pisemnym oświadczeniem kandydata. 

5. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 
kierownicze stanowisko w SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 
rozporządzenia 2016/679 tj. na podstawie zgody osoby fizycznej oraz jako niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazane Starostwu 
Powiatowemu w  Grodzisku Wlkp. w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują, że będzie ono 
właściwe do powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu.  

7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 30 dni od dnia 

zakończenia postępowania konkursowego, a następnie zostaną trwale usunięte. Dane wybranego 
kandydata/kandydatki Administrator będzie przetwarzał w dalszym ciągu w celu zawarcia umowy 
dotyczącej zatrudnienia, o czym zostanie on/ona osobno poinformowany/a. 

9. Od dnia otwarcia ofert posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, kopiowania oraz w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do 
ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie 
prawidłowości danych. 

10. Ma Pan/Pani również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie, wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania jego zaprzestania, a także żądania usunięcia danych.; 

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 
przepisy rozporządzenia 2019/679 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

  



Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie 

 

Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania 
konkursowego na stanowisko: 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO stosownie do wymogu 
prawnego określonego w §12 ust. 3  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą. 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia. 

 

________________________    __________________________________ 

 data       czytelny podpis Kandydata  

 


