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Bełżyce, dnia 25.05.2018 r.

Szanowni pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach i kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44,
tel. 81 - 516 - 29 - 26, e-mail: sekretariat.zozl@powiat.lublin.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach jest P. Mariola Węgiel
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 90. Tel. 81 - 516 - 26 - 49

3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w związku z prawami i 
obowiązkami pracowniczymi i organizacją funkcjonowania Zakładu, rekrutacją pracowników oraz działalnością 
statutową Zakładu.

4. Podanie danych osobowych do celów pracowniczych i rekrutacyjnych jest określone na podstawie 
przepisów prawnych w art. 221 § 1 i § 2 k.p.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami tymi mogą być: 
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające art. 28 RODO).

6. Równocześnie informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji pracowników, w przypadku nie zatrudnienia, będą 
niszczone po skończonym postępowaniu naboru na konkretne stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na 
przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.

8. Pani/Pana dane osobowe jako pracownika będą przechowywane przez okres normowany przez Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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