
Załącznik do ogłoszenia o konkursie na stanowisko 
dyrektora podmiotu leczniczego 

 
 
Klauzula informacyjna dotycząca postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim: 
 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko 

Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim jest Starosta Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski. 

2. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w związku z ubieganiem się o stanowisko Dyrektora Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

oraz ewentualnym powołaniem na ww. stanowisko oraz w celu ich archiwizacji.  

3. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów ustawowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy
1
 i ustawy o 

działalności leczniczej
2
, oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
3
, a w przypadku danych nieobjętych 

ww. przepisami, przekazanych z inicjatywy osoby, której dane dotyczą (np. e-mail), na podstawie zgody tej osoby. 

Podanie danych wynikających z wymogu ustawowego jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 

Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Dane kandydatów będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i nie będą udostępniane innym 

podmiotom. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Wodzisławiu Śląskim. 

5. Dane osobowe kandydatów biorących udział w postępowania konkursowym na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim będą przetwarzane i przechowywane przez okres właściwy dla akt ww. postępowania, 

wynikający z przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
4
, a pop jego upływie – usuwane. 

6. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie zgody – dodatkowo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych. Dodatkowo ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO)
5.
  

7. Dane osobowe kandydatów nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim: 

iod@powiatwodzislawski.pl. 

9. Więcej informacji: www.powiatwodzislawski.pl/iod, www.powiatwodzislawski.pl/mojedane. 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.917). 

2
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.). 

3
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 393) 
4
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych( Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) 
5
Rozporządzenie 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). 
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