KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW
DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO” uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach, ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila” 10, reprezentowana przez Zarząd Spółki, adres
e-mail: sekretariat@internus.pl, tel. 818-200-300.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Centrum Medyczne
INTERNUS Sp. z o.o. można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
dane.osobowe@internus.pl, tel.: 81 888 45 17 lub listownie na adres: Centrum Medyczne Internus
Sp. z o. o, ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila”10, 24-100 Puławy.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonym CV będzie się odbywać
na podstawie art. 22[1]KP w celu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby
przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie
z pojawiającymi się potrzebami administratora przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie dane zawarte
w przekazanych CV będą usuwane z bazy danych Centrum Medycznego Internus Sp. z o.o. w sposób
uniemożliwiający ich powtórne pozyskanie, CV przekazane w formie papierowej zostaną zniszczone
w niszczarce dokumentów.
4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, jak i do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia zwanego RODO.
6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Zgoda
Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych
w złożonym/przesłanym przeze mnie CV w bazie danych kandydatów do pracy prowadzonej przez
Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o. w Puławach – w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych
rekrutacji przez okres 6 miesięcy. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym
momencie. W celu cofnięcia zgody zobowiązana/y będę do złożenia pisemnego wniosku.* W takim
przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Centrum Medycznego Internus Sp. z o.o.
i nie będą dłużej przetwarzane.
*wniosek o cofnięciu zgody może wpłynąć mailowo na adres sekretariat@internus.pl ,pocztą tradycyjną na adres: Centrum
Medyczne Internus Sp. z o.o. ul. Gen Fieldorfa „Nila” 16 lub osobiście do biura CM Internus w Puławach ul. Gen Fieldorfa
„Nila” 16 - II piętro.
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