
 

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r., informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z 

siedzibą 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 26.  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@ncm.com.pl, telefon 58 763-90-36. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywało się w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r., oraz w zakresie przewidzianym w art. 221 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks Pracy. Natomiast w przypadku podania szczególnych kategorii danych osobowych 

na podstawie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu 

rekrutacji. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 2 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji,  

a następnie zniszczone. 

10. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli Pani/Pan 

wyrazi taką zgodę, dane pozostaną w tym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją 

wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu przyszłych 

rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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