Klauzula informacyjna – konkursy na świadczenia medyczne w Tarnogórskim Ośrodku
Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Zgodnie z art. 13 oraz art. 15 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórski Ośrodek Terapii
Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul. Karłuszowiec 11, 42-620 Tarnowskie Góry, tel. 32 769 00 01/ 02
2) Inspektorem ochrony danych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki
i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest pani
Magdalena Kandziora- Hora, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail:
totu-zoz@wp.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przeprowadzenie konkursu na świadczenie
medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz
Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na
podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także pracownikom Administratora w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz
Administratora.
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 11 lat, zgodnie z przepisami
archiwalnymi dot. czasu przechowywania dokumentacji konkursowej.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
uwzględnienia Pani/Pana osoby w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury

oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie
może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
7) Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania, o którym mowa w art. 22* RODO.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania da nich
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

