
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

REKRUTACJA – KONTRAKT

W związku z realizacją wymogów 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  „RODO”),
informujemy, że:

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest  OLDENT Gabinet  Stomatologiczny  z siedziba  ul.  Brzeźnicka  41,  97-500  Radomsko
reprezentowany przez Karolinę Olczak, numer telefonu 661 11 77 27.
2.Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Arkadiusz Zarębski adres email: abi_daz@outlook.com
3. Cel i podstawy przetwarzania 
Przetwarzamy  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu  przeprowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego.  W ramach  tego  postępowania  dokonujemy  selekcji  kandydatów,
kontaktujemy się z nimi aby umówić termin rozmowy o pracę oraz poinformować o statusie
rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
ciążącego na administratorze danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w ramach realizacji prawie uzasadnionego interesu administratora,
którym  jest  zapewnienie  kontaktu  z  kandydatami  oraz  obrona  przed  roszczeniami
wynikającymi ze stosunku pracy.
OLDENT  Gabinet  Stomatologiczny  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe,  także
w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[1], która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[2], która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi
OLDENT Gabinet Stomatologiczny zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla
systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
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 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych;
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
Z  uwagi  na  to,  że  korzystamy  z  usług  innych  dostawców,  np.  w  zakresie  poczty
elektronicznej,  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  poza  teren  Unii
Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie
w  oparciu  o  stosowną  umowę  pomiędzy  OLDENT  a  tym  podmiotem,  zawierającą
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenia,  o których  mowa  w pozycji  od  [1]  do  [2] mogą  być  sformułowane
w następujący sposób:

[  ]  Wyrażam  zgodę*  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w celu  wykorzystania  ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez  OLDENT Gabinet Stomatologiczny przez okres
najbliższych 6 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych
do    dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

                                                                                   ......................................................

                                                                                                                                          Podpis kandydata do pracy
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