załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa KCGPiN w Opolu

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kliniczne Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD@ginekologia.opole.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1
lit. a) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Klinicznego Centrum
Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł
umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym
audytorem);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych w siedzibie administratora;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem uczestnictwa
w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w
konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu;
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi
archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa;
9. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu
o Państwa dane osobowe.
………………………………
własnoręczny podpis

