KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice będący kierownikiem
Urzędu Gminy Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06
200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Ornontowicach w ramach spełnienia

przez Administratora ciążących na nim obowiązków

określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 46 ust. 2, art. 49 ust. ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(Dz. U. z 2018 r. poz. 393 z późn. zm).
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z
Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z
odrębnymi przepisami, nie dłużej niż jeden rok.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia
postępowania konkursowego. Niepodanie danych spowoduje niemożliwość rozpatrzenia Pani/Pana
kandydatury na stanowisko Dyrektora.

………………………………
(data i podpis kandydata)

