
Załącznik 

do ogłoszenia o  konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich                         

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej   Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego                                      

w Koninie   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE W ZAKRESIE 

USŁUG PIELĘGNIARSKICH   W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  W WOJEWÓDZKIM SZPITALU 

ZESPOLONYM IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy, że:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony  

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (dalej jako WSZ Konin), adres e-mail: szpital@szpital-

konin.pl, numer telefonu: (+48) 63 240 40 00 REGON: 000311591, NIP: 665-104-26-75.  

2) Szpital  powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować pod 

adresem: e - mail: iodo@szpital-konin.pl. we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego prowadzonego przez WSZ Konin.  

4) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz z właściwymi przepisami 

Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  

6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 

Administratora w zakresie pośrednictwa pracy.  

7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma w zakresie wynikającym z RODO: prawo dostępu do danych, 

prawo do ich sprostowania, prawo  do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania jej danych osobowych.  

8) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z przysługujących jej praw, składając odpowiedni 

wniosek - na adres korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo do Inspektora Ochrony Danych  

na adres: iodo@szpital-konin.pl lub osobiście w siedzibie WSZ Konin wskazanej w pkt 1).  



9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.  

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału                                                            

w postępowaniu konkursowym.  

11) Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 


