KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W PATOLOG S.C.
DOTYCZĄCA OCHRONY ICH DANYCH OSOBOWYCH W PATOLOG S.C..
(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 „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”- RODO).

1.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (ADO) w PATOLOG s.c. jest Józef Głowacki- lekarz specjalista patomorfolog, współwłaściciel i
kierownik podmiotu leczniczego NZOZ PATOLOG s.c..

2.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/ Pan kontaktować się z ADO osobiście w siedzibie firmy ul. Janiny
Bartkiewiczówny 85 w Toruniu.

3.

Osoby starające się o zatrudnienie w PATOLOG s.c. składają swoje CV dobrowolnie po ogłoszeniu rekrutacji przez PATOLOG s.c. lub niezależnie.

4.

Dane osobowe pozyskiwane przez PATOLOG s.c. są przekazywane przez Panią/ Pana samodzielnie w ramach dokumentu aplikacyjnego/ CV.

5.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest :
ustalenie/ poświadczenie Pani/ Pana tożsamości i kwalifikacji (art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO),
ustalenie/ poświadczenie informacji o Pani/ Pana stanie zdrowia i zdolności do pracy ( art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO),
kontakt (na podany numer telefonu lub adres) z powodów organizacyjnych i bezpieczeństwa (kontakt w/s uzyskania dodatkowych
informacji) (art. 6 ust 1 lit b, c, d, f – RODO).

6.

Pani /Pana dane nie będą przekazywane poza PATOLOG s.c.

7.

Dane Pani/ Pana nie będą przekazywane poza obszar UE.

8.

Okres przetwarzania dokumentacji:
a) dokumentacja dotycząca kandydata składana po ogłoszeniu rekrutacji przez PATOLOG s.c., będzie przetwarzana do zakończenia
postępowania rekrutacyjnego;
b) dokumentacja dotycząca kandydata składana niezależnie, będzie przetwarzana przez okres 2 lat.

9.

Posiada Pani/ Pan prawo do:

dostępu do danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
ale nie w sytuacjach kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym.
Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy o kontakt z ADO w siedzibie PATOLOG s.c. (ul. Janiny Bartkiewiczówny 85 w Toruniu).

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.

W PATOLOG s.c. prowadzony jest szczególny nadzór nad terenem firmy i terenem wokół firmy w postaci środków technicznych umożliwiających
rejestrację obrazu (monitoring).
Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i pacjentów, ochronę mienia, nadzór nad zachowaniem tajemnicy informacji w
tym dokumentacji medycznej.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń gabinetów lekarskich, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.
Obraz z kamer zapisywany jest dysku twardym urządzenia rejestrującego, jest na nim przechowywany przez 7 dni, a następnie automatycznie
usuwane przez urządzenie na rzecz zapisu nowych danych.
Dane z monitoringu mają służyć Właścicielom i uprawnionym organom jako materiał dowodowy w przypadku naruszenia bezpieczeństwa osób,
danych i mienia.

Toruń 20.05.2018r.

______________________________________

Józef Głowacki
Administrator Danych Osobowych w PATOLOG s.c.

