
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy  

w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta 

 

 

                                                           
1 Rozporządzeniu 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. 

                                                             

Administrator danych i kontakt do niego: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 

Warszawa, adres  

e-mail: sekretariat@rpp.gov.pl 

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@rpp.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

Wymóg podania danych: 

 

a) Podanie danych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych w zakresie określonym przepisami 

prawa (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagania 

dla członków korpusu służby cywilnej) jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

procesie rekrutacji w związku z art. 221 §1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 108, ze zm.) i innymi przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

b) Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym 

przepisami prawa (m.in. wizerunek, informacje 

dotyczące życia prywatnego) jest dobrowolne, jednak 

nieobowiązkowe. Przesłanie takich danych będzie 

traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 

 

 

 

 

 

Cel i podstawy przetwarzania: 
 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych 

w zakresie określonym przepisami będzie odbywać się na 

podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1, 

natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 

RODO. 

 

 

 

 

Okres przechowywania danych: 

 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać: 

a) przez okres realizacji naboru; 

b) przez 4 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy 

z osobą wyłonioną w drodze naboru lub od dnia 

publikacji w przypadku, gdy nie został nawiązany 

stosunek pracy (dotyczy dokumentów aplikacyjnych). 

 

Odbiorcy danych: 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) usunięcia danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00 - 193 Warszawa). 

 

Inne informacje: 
 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. 
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