Załącznik nr 2 do SWKO

Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem udziału w postępowaniu konkursowym
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a 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
(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celu udziału
w postępowaniu konkursowym na stanowisko Kierownika Zespołu w zespole wyjazdowym.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż:
1. Administratorem przetwarzanych moich danych osobowych jest:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy 85-015
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 7 reprezentowana przez Dyrektora.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 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 (RODO) celem udziału
w postępowaniu konkursowym na stanowisko Kierownika Zespołu w zespole wyjazdowym
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO celem zawarcia umowy.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje brakiem
zakwalifikowania do postępowania konkursowego oraz podpisania umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z trwaniem
i prawomocnym rozstrzygnięciem konkursu oraz okresem potencjalnych roszczeń.
5. Dane osobowe nie będą przekazane do państw obcych, organizacji międzynarodowych
ani użyte do profilowania.
6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Posiadam prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych;
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
8. Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest:
Arnold Paszta, mail: arnold.partner@gmail.com.
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