
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Imię i nazwisko: ............................................................................................

Adres:                  ............................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania  postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zespołu Sal Operacyjnych
 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

                                                                                                .....................................................
                                                                                                                     data i podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl lub telefonicznie: 32 3934309.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zespołu Sal Operacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim    Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich., na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. (zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych wymaganych do postępowania konkursowego jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie na stanowisko na które przeprowadzany jest konkurs.
Pani / Pana dane będą udostępnione członkom komisji konkursowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia. Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania konkursowego a następnie przez okres wynikających z Jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.


