
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 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 (dalej RODO) Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Krakowie, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem) informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o 
celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Krakowie będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej 
przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349. 

2. Dane kontaktowe Administratora ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, tel. centrala: 
(+48) 12 644-91-33, e-mail: psse@pssekrakow.pl, skrytka w ePUAP: 
/pssekrakow/SkrytkaESP 

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:  

1) Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres email: 
iod@pssekrakow.pl 

2) Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: 
psse@pssekrakow.pl 

4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania 
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie wskazanym w art. 
221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze 
zm.). Natomiast inne dane wychodzące poza zakres wynikający z powszechnie 
obowiązującego prawa (w tym dane do kontaktu), będą przetwarzane na podstawie 
zgody tj. art. 6 ust.1 lit. a) RODO, która może zostać w dowolnym czasie odwołana.  

5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO konieczna będzie wskazana w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO zgoda na ich 
przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

6. Za zgodę na przetwarzanie danych zawartych w życiorysie uznaje się przekazanie 

przez kandydata życiorysu na potrzeby udziału w konkretnym postępowaniu 

rekrutacyjnym prowadzonym w PSSE w Krakowie.   

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 
Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niedopuszczenie do 
postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez Państwa innych danych jest 
dobrowolne. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego po czym zostaną trwale usunięte. Osoby, z którymi w 
wyniku procesu rekrutacji nie zostanie zawarta umowa o pracę zostaną o tym fakcie 
poinformowane pocztą elektroniczną. 

9. Dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
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10.  W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje 
zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO). 

11. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma 
to miejsce, to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie 
zgodnym z art. 15 RODO); 

2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), 
żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia 
ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), - w celu realizacji tych praw 
należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP 
bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 3; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


