
 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE  

W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE 

 

Dane administratora 
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest: 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 

ul. Mirowska 15; 42- 200 Częstochowa 

tel. 34 37 02 200; fax 34 37 02 792 

sekretariat@zsm.czest.pl 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ Miejski Szpital 

Zespolony w Częstochowie można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: 

iod@zsm.czest.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego 

i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych 2016/679 (RODO)). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych 
Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług 

teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego  

w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 

danego procesu rekrutacyjnego przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym 

kandydat powierzył swoje dane SP ZOZ MSZ w Częstochowie, w przypadku osób, które wyraziły 

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych 

Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 ; 00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01 

kancelaria@giodo.gov.pl; www.giodo.gov.pl 

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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