KLAUZULA INFORMACYJNA (stosownie do RODO)
dla osób zainteresowanych - ubiegających się o zatrudnienie w
Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze
Zgodnie 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 (dalej
„RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, jak niżej:
Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w
Jeleniej Górze z siedzibą, w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B, 58-560 Jelenia Góra,
KRS: 000041979 (dalej: Spółka lub Administrator).
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się pod nrem tel. 757551880 wew. 356; adresem e-mail:
iod@uzdrowisko-cieplice.pl lub korespondencyjnie - pod adresem siedziby Spółki.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zatrudnienia w Spółce.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, tj.: osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z Kodeksem pracy.
4. Dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka
Akcyjna – Grupa PGU z/s w Polanicy-Zdrój; Usługi Informatyczne Krzysztof Lenart
z/s w Piechowicach (58-537), Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa z/s w Świeradowie Zdroju,
w celu rekrutacji i w celu rozliczeń związanych z zatrudnieniem w Spółce.
5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu
Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych
technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo
odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
7. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu
przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce
do czasu realizacji jednego z tych praw.
9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
10. Decyzje na podstawie Państwa danych osobowych będą mogły być podejmowane w sposób
zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem państwa
skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
11. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestniczenia w
procesie rekrutacji i następnie zatrudnienia w Spółce i wynika z przepisów ustawy Kodeks
pracy.
Zarząd
Uzdrowiska Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU
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