
 

 
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 
71-332 Szczecin 

 

  

 
Wersja 2.0 
Data aktualizacji: 07.11.2019r.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy  ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala);e-mail: biuro@oil.szczecin.pl. 

 
Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych                                                                           

1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na 
podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

2. OIL w Szczecinie będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi  
Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, 
dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez 
zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 
okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  
 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz 
wykonawcy świadczący usługi na rzecz OIL w Szczecinie. 
 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,  że przetwarzanie danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa; 

3. kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych OIL w Szczecinie we wszystkich sprawach związanych                                      
z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@oil.szczecin.pl. 
 
 
Przywoływane akty prawne 

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) 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 (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO); 
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 


