
                       Załącznik 3 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych w Jeleniej Górze 

 

 

 

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej 

zwane: „RODO”), informujemy że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, 

ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze. 

2. Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze został powołany Inspektor Ochrony Danych,  

z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się                    

pod nr tel.:  e-mail: ido@999.jgora.pl 

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych. 

 

Podstawy prawne przetwarzania stanowią: 

- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks  prac; 

- podanie innych danych w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany w art. 221 § 1 

Kodeksu  pracy zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak 

wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie; 

- jeżeli w złożonych przez Pana/Panią dokumentach zawarte zostaną dane, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane szczególnych kategorii, jak np. informacje dotyczące stanu 

zdrowia) konieczne będzie wyrażenie przez Pana/Panią wyraźnej, pisemnej zgody na ich 

przetwarzanie, (art. 9 ust. 2 lit. a RODO;  zgoda taka będzie mogła zostać odwołana 

w dowolnym czasie). Zarazem Administrator informuje, że nie oczekuje podawania tego 

rodzaju danych. 

 

 

 

………..………………….….. 
                                                                                                             miejscowość, data 

 


