Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Serdecznie zaprasza do współpracy:

LEKARZA MEDYCYNY PRACY
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
 Specjalizacja kierunkowa
Oferujemy:
 zatrudnienie w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej
 możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV, propozycja oferty, dokumenty
potwierdzające kwalifikacje) z dopiskiem „Medycyna pracy” na adres email:
rekrutacja@wolski.med.pl lub dostarczenie bezpośrednio do Działu Kadr i Szkoleń Szpitala
Wolskiego.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)."

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (…) , tzw. (RODO informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na
administratora wynikających z art. 26, 27 ustawy o działalności leczniczej t. j. (Dz.U. z 2018 r poz. 160),
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty
zakończenia postepowania konkursowego.;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postepowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu
wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty.;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

