INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W WSSE W RZESZOWIE
Szanowni Państwo,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, z którym
można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP (adres: 8c6oo37wiy/skrytka) lub poprzez
adres e-mail: sekretariat.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu procesu rekrutacyjnego na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1),
natomiast inne dane, w tym dane należące do szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO1, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks
pracy.
3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w ramach procesu rekrutacyjnego na aplikowane przez
Panią/ Pana stanowisko są przechowywane i wykorzystywane przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia
oferty o zatrudnieniu, lub przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. W przypadku
wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Pani/ Pana dane będą przechowywane i wykorzystywane przez okres 6 miesięcy od dnia
złożenia oferty o zatrudnieniu. Po tym okresie są usuwane i niszczone, a dane osobowe Pani/ Pana nie
są przetwarzane w żadnym innym celu.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO1);
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO1);
c. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO1);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO1);
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
f. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO1, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d RODO1).
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom
pocztowym i kurierom oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom
informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. W wyjątkowych, uzasadnionych
sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom np. urzędom
pracy na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania
Pani/Pana danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana innych danych jest
dobrowolne.
8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez e-mail: nadzor.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl.
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Rozporządzenie 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)

