Klauzula informacyjna
W toku realizowanej procedury konkursowej dojdzie do przetwarzania danych osobowych.
Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informujemy, iż:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803,
NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umed.lodz.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skutecznego przeprowadzenia
procedury konkursowej i procesu rekrutacji. Podstawę prawną dla przetwarzania
danych stanowią:
a) w odniesieniu do danych obejmujących imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia;
dane
kontaktowe;
wykształcenie;
kwalifikacje
zawodowe;
przebieg
dotychczasowego zatrudnienia - art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1c RODO,
b) w odniesieniu do pozostałych danych – dobrowolna zgoda Kandydatki/Kandydata art. 6 ust. 1a RODO
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie uprawnione na
podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia,
wspierające realizowany przez Administratora proces rekrutacji i stosujące adekwatne
środki bezpieczeństwa w zakresie powierzonych danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do
przeprowadzenia procedury konkursowej i procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Posiada Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
objętych zgodą w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procedurze
konkursowej i procesie rekrutacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym do profilowania.

