
KLAUZULA  INFORMACYJNA - REKRUTACJA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (zwane dalej RODO), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu  (RCKiK) z siedzibą przy  

ul. Sienkiewicza 3A,  47-400 Racibórz. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: 

iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22
1
 Kodeksu pracy w celu 

przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji; 

b. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych nie 

wymienionych w Kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi teleinformatyczne. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu 

zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą 

przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi 

przechowywanie akt osobowych.  

6. Mają Państwo prawo do:  

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 prawo do usunięcia danych osobowych,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 



7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.   

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22
1
  Kodeksu pracy. 

  

 

Potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą informacyjną: 

 

 

 

 

                                                                              ……………………………………………… 
                                                                                                                   (data i czytelny podpis) 


