
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji przechowywane są przez okres max. 6 

miesięcy (wyznaczony przez administratora) na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym 

okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. 

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedyniez wybranymi osobami. 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez Spółkę Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” -wymagane jeśli przekazane dane 

obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa  w art.9 ust.1 RODO. 

....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w 

kolejnych naborach prowadzonych przez Spółkę Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” przez okres 

najbliższych 6 miesięcy-wymagane jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych 

osobowych dłużej, niż obecna rekrutacja. 

....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 

 

Administratorem danych osobowych jest Spółka Lekarzy Specjalistów „Auto-Med”  

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko 

b) za pomocą adresu e-mail: poradnia@auto-med.pl 

c) telefonicznie: 44 683 58 04 

 

W Spółce Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym 

można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@auto-med.pl. Z inspektorem  

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. 

 

Pana/Pani  dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast 
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
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). 
 
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. 

 

mailto:iod@auto-med.pl


Odbiorcą Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskiwania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

 

Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym przechowywane będą do 
zakończenia procesu rekrutacji.W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie 
danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane przechowywane będą nie dłużej niż przez 6 
miesięcy. 

 

Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do swoich danych-czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie 
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  oraz otrzymania ich kopii 

 prawo do sprostowania-czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy 
zmianie lub zdezaktualizowały się 

 prawo do usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych w trakcie 

rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym  

prowadzonym przez „Auto-Med” w Radomsku 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów 

rozporządzenia ogólnego  danych osobowych.  

 

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w rejestracji „Auto-Med” w Radomsku                  

lub za pomocą e-mail: iod@auto-med.pl    

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.; 
 

Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych 

jest dobrowolne. 
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