
 
 

Telefony: centrala 61-848-10-11; sekretariat 61-841-74-70; fax. 61-848-49-90 NIP 781-16-19-
837 REGON 000313325 KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

1 
 

 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

60 - 834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 

Ważne od:  

25.05.2018 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI

Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji prowadzonego przez 
Administratora (Szpital Miejski Im. F. Raszei w Poznaniu), zgodnie z Art. 6 ust.1 Lit. 
A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. 
Franciszka Raszei w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 2. 

• Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na 
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Ma Pani/Pan prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Pani/Pana 
danych z naszej bazy kandydatów do pracy. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
zakończenia rekrutacji na wskazane 

• w ogłoszeniu stanowisko (tj. nie dłużej niż przez 4 miesiące) lub do wycofania 
przez Panią/Pana zgody. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza 
uprawnionymi na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

• Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do 
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. 

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2. 

• Jednocześnie informujemy, że w procesie rekrutacji nie są podejmowane 
decyzje w sposób zautomatyzowany i nie jest stosowane profilowanie. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, ani 
Organizacji Międzynarodowych. 

• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl Inspektor nie 
prowadzi rekrutacji, kontakt z nim dotyczyć może tylko i wyłącznie ochrony 
danych osobowych. Inspektor nie udziela informacji na temat prowadzonych 
rekrutacji. 
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