KLAUZULA INFORMACYJNA –
Dane osobowe pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna zgodnie z art. 14 ust. 1,2 Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018 r. dot. przepisów
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 (RODO) przedstawia
niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją.
Administratorem przetwarzanych
danych osobowych jest:

Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna,
ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin (zwane dalej CM Multimed)

Kontakt w kwestiach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Medyczne Multimed, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: biuro@multimed24.pl

Główny cel, zakres przetwarzania
danych osobowych oraz podstawy
przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu
propozycję współpracy na rzecz pacjentów Centrum Medycznego Multimed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zakres przetwarzanych danych:
a) identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy)
b) kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu)
c) wykształcenie – dane dotyczące specjalizacji.
* Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018 r. dot. przepisów 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 (RODO).
WAŻNE: Zebrane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
Źródło pozyskania danych osobowych:

Zebrane dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

Okres przechowywania danych:

Państwa zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.: Główny cel,
zakres przetwarzania danych osobowych oraz podstawy przetwarzania.

Prawa osoby której dane dotyczą
zgodne
z Rozporządzeniem:

Art. 15, 16, 17, 18 RODO

1. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych:

1. Administrator CM Multimed dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

