OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – KANDYDAT
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
Dane
Administratora
Danych Osobowych
[dalej ADO]

Nazwa ADO:
„LEGE ARTIS” Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 4
Kod pocztowy: 42-221 Miejscowość: Częstochowa

Dane kontaktowe
Administratora
Danych Osobowych

Adres korespondencyjny ADO:
„LEGE ARTIS” Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 4
Kod pocztowy: 42-221 Miejscowość: Częstochowa
e-mail: przychodnialegeartis@gmail.com
tel.: 34 3666033
Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych:
Dominik Spałek
Adres korespondencyjny IOD:
ul. Kutnowska 4
Kod pocztowy: 42-221 Miejscowość: Częstochowa
e-mail: iod@informatyka-serwis.pl
tel.: 694 494 240
Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
zatrudnienia.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody podane osobowe przetwarzane będą na potrzebę
realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
•
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych określonych przepisami prawa.
•
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
•
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych
a. w zakresie szerszym aniżeli dane określony przepisami prawa,
b. na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
•
art. 9 ust. 2 list a) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych o jakich mowa w art. 9 ust. 1 RODO,.
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Przepisy Ustawy i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności:
•
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
•
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
•
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
•
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
•
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
•
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
•
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
dokumentacji pracowniczej.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe
i niezbędne dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych w zakresie
określonym przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż określony przepisami prawa ma
charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli określony przepisami
prawa nie ma wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego.
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Odbiorcy danych:
Odbiorcą jest oznaczona osoba fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu
ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te
organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do
celów przetwarzania.
Kategorie odbiorców: poczta, kurier, kancelaria prawna, jednostki medyczne obsługujące pracodawcę w
zakresie medycyny pracy, Internauci zapoznający się z danymi umiezczonymi na stronie WWW.
Zlecenie przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie ADO wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym
przetwarzana jest dokumentacja pracownicza, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, jak również
dostawcom usług IT, technicznych, czy organizacyjnych które umożliwiają wspierających funkcjonowanie
ADO - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy powierzenia
przetwarzania z ADO i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Kategorie odbiorców: serwis IT, zewnętrzne usługi kadrowe, zewnętrzne usługi płacowe.
Pani/Pana dokumentacja rekrutacyjna jako kandydatki/ta, przechowywana jest do czasu zamknięcia
danego postępowania rekrutacyjnego, w związku z którym została ona złożona.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych
postępowaniach rekrutacyjnych dane przetwarzane będą do upływu okresu retencyjnego, który:
a. został określony w Pani/Pana oświadczeniu, a jeśli takiego okresu nie wskazano,
b. okres retencji wynosi 6 miesięcy, przyjmując iż pierwszym miesiącem jest styczeń roku następnego,
aniżeli rok w którym dokumentacja rekrutacyjna została złożona.
Jeśli nie toczy się żadne postępowanie rekrutacyjne, a złożone zostały Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne
i nie wyraziła Pani/Pan zgody na to, aby ADO przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzebę kolejnych
postępowań rekrutacyjnych dokumentacja rekrutacyjna jest niszczona niezwłocznie i nie podlega ona
zwrotowi.
Ma Pani/Pan prawo do:
•
żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
•
żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
•
żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
•
żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących,
•
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed
jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.
Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.
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.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „w szerszym zakresie”
oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kandydata w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach
prowadzonych przez LegeArtis Sp. z o.o.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach
rekrutacyjnych przez LegeArtis Sp. z o.o. - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
..................................................................
Data i podpis Kandydata do pracy

1 Art. 9 ust. 1 RODO cyt.: „Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.
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