
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy                                                        

w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym                                                

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2019.1781 z późn. zm.) oraz                                   

z Rozporządzeniem 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) zawartych w moim CV dla celów rekrutacyjnych na stanowiska pracy  

w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego 

w Żurawicy ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, będącego administratorem danych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane przez 

okres roku od jego złożenia i wyrażam na to zgodę.  

 

    Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Podkarpacki Szpital 

Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy ul. Różana 9,                                  

37-710 Żurawica, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, choć 

koniczne w związku z celem w jakim zostały podane; 

 

b) mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych Szpitala pod adresem:  

            Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny  

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy  

ul. Różana 9, 37-710 Żurawica,  

e-mail iod@wpsp.regiony.pl   

 tel. 16 672 30 03 wew. 316 

 

c) mam prawo do sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, 

do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 

 

d) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

 

e) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania 

świadczeń socjalnych 

 

f) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających                

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych 

danych oraz ich legalnego przetwarzania. 

 

                                                                                             ............................................ 
                                   data i podpis kandydata 
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