
Załącznik nr 2f  
do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 

 

1. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) tzw. RODO 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:     rodo@mcmgorna.pl 

lub w  siedzibie MCM „Górna” w  Łodzi przy ul. Felińskiego 7   tel. 42 689 20 81 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani jest realizacja procesu rekrutacji na 

stanowisko……………………………………………… na podstawie art. 6 ust.1 lit.a 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są uprawnieni pracownicy Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji na dane 

stanowisko do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody / przez okres trwania rekrutacji, a 

po tym terminie zostaną niezwłocznie, trwale usunięte. (wybrać w zależności od 

prowadzonej rekrutacji) 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do 

swoich danych osobowych w celu: 

a) ich sprostowania lub zmiany, 

b) ograniczenia przetwarzania,  

c) prawa do przenoszenia danych,  

d) prawa wniesienia sprzeciwu,  

e) prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,  

f) usunięcia, o ile obowiązujące przepisy praw nie stanowią inaczej. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna” 

lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

1. Oświadczam, że w dniu dzisiejszym zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną kandydatów na 

pracowników. 

2. Zobowiązuję się do nieujawniania w żaden sposób i nie wykorzystywania informacji związanych z 

przetwarzanymi danymi osobowymi z którymi zapoznałem się w trakcie procesu rekrutacji.  

 

Łódź, dnia ......................................... r.     .................................................................. 
(czytelny podpis - imię i nazwisko) 

mailto:rodo@mcmgorna.pl

