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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W RCKiK W RZESZOWIE 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 

informujemy, iż:  

1)  Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem rekrutacją będzie Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wierzbowej 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 20 30, e-

mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl,  

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym może Pan/Pani się kontaktować w sprawach przetwarzania danych 

osobowych poprzez adres e-mail: iod@rckk.rzeszow.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, a także – jeżeli 

wyrazicie na to zgodę – w przyszłych procesach rekrutacji. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- niezbędność ich przetwarzania w celach rozpatrzenia wniosków o udział w rekrutacji – w zakresie w jakim wynika to 

z przepisów Kodeksu Pracy, 

- zgoda – w zakresie w jakim nie wynika to z przepisów Kodeksu pracy 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych na etapie rekrutacji jest weryfikacja posiadanych kwalifikacji i uprawnień zgodnie 

z ustalonymi na dane stanowisko lub dla określonego zakresu umowy wymaganiami. 

4) Na etapie rekrutacji zakres przetwarzania danych obejmuje: 

a) dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko, data  urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę. 

c) dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji w zakresie: posiadane wykształcenie, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

5) Pani/Pana dane przetwarzane w związku z zatrudnieniem w zakresie wynikającym z przepisów prawa przekazywane są 

podmiotom określonym w przepisach prawa a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi polegającej na 

dostarczaniu przesyłek i poczty, firma prawnicza, serwis wsparcia informatycznego. 

6) Pani/Pana dane przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją nie będą nikomu przekazywane za wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych przepisami prawa. Nie będą również przekazywane do krajów trzecich (poza EOG). 

7) Pani/Pana dane przetwarzane w celach rekrutacji przetwarzane będą do czasu zakończenia prowadzonej rekrutacji. Jeżeli 

Pani/Pan wyrażą zgodę, przekazane dane mogą być dalej przechowywane w celu ewentualnego wykorzystania do celów 

rekrutacji prowadzonych w przyszłości. 

8) W związku z przetwarzaniem przez RCKiK w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych; 

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na podstawie zgody 

w naszych serwisach internetowych. 

- prawo do ograniczenia przetwarzania 

- prawo dostępu do Pani/Pana danych 

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, których podstawą przetwarzania była wyrażona wcześniej zgoda. 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych.  

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Żądanie podania Pani/Pana danych w zakresie wskazanym w punkcie 4 wynika z realizacji uprawnień wynikających z art. 

22
1
 ust 1 Kodeksu Pracy oraz z art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

10) Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym ich nie podanie będzie 

skutkowało niezakwalifikowaniem Pana/ Pani do procesu rekrutacji w RCKiK w Rzeszowie. 

11) Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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