INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH REKRUTACJI W MEGREZ SP. Z O.O.,
Dane administratora
Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest:
MEGREZ Sp. z o.o.,
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy
Tel. tel.: +48 32 32 55 171, 32 32 55 280
fax: 32 32 55 284
www.szpitalmegrez.pl
jako pracodawca
Inspektor Ochrony Danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
MEGREZ Sp. z o.o.,
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy
lub iodo@szpitalmegrez.pl
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
MEGREZ Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na
to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie B&B Kadry i Płace Sp. z o.o. oraz mogą być podmioty z którymi Megrez Sp. z o.o.
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Megrez Sp. z o.o. systemów informatycznych. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług prowadzenia spraw kadrowych, wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje
klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Przypadku gdy będziecie Państwo brali aktywny udział w rekrutacji, Państwa dane będą mogły być przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane
będą wykorzystywane przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym Przekazali swoje dane Megrez Sp. z o.o..
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

1

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
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