INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MEGREZ SP. Z O.O. DLA OFERENTÓW
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, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl,
www.szpitalmegrez.pl.
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 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem konkursowym
na świadczenie usług medycznych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:
▪ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, odbywa się na podstawie Państwa zgody[1] na przetwarzanie danych
osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Megrez sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych konkursach jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[1], która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[2] konieczna będzie Państwa zgoda[3] na ich
przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na
postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji postępowania konkursowego na
świadczenie usług medycznych, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
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 Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich
nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty. Złożenie oferty jest dobrowolne.
Zgody, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania” mogą być
sformułowane w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych postępowaniach konkursowych na
świadczenie usług medycznych prowadzonych przez Megrez sp. z o.o. przez okres 3 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca,
w którym przekazałem/am swoje dane Megrez Sp. z o.o.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane
dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

................................................................
Podpis oferenta
[1] - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[2] - Np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność
do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
[3] - art. 9 ust. 2 lit a RODO;
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