
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) zwane dalej 

„RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum 

Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, zwaną dalej 

„Administratorem” moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko 

Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. 

.................................................. 
(data i podpis) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) zwanego 
dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego 30, 96 – 300 Żyrardów, NIP: 8381843603, 
REGON: 143149671 tel.: 46 855 20 11 wew. 388, e -mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl 
zwana dalej „Administratorem”. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na e-mail: 
iodo@szpitalzyrardow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko  Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 
sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jednak 
niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj.:  

a. w zakresie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, przez okres jego 
trwania, a po tym czasie przez okres pełnienia kadencji w organie zarządzającym 
oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

b. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu 
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących 
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania. 

7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. 

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 
Warszawa. 

9. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
podstawie umowy zawartej z Administratorem (np. obsługa informatyczna, ochrona). W 
każdym wypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania w poufności Pani/Pana 
danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
umową z Administratorem.  

10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 


