
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA 

 

 
SOWMED SPÓŁKA Z O.O informuje, iż zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOWMED SPÓŁKA Z O.O  z 

siedzibą przy ul. Jeżycka 38/40 w Poznaniu. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@chirurgiasowmed.pl oraz pod adresem 

korespondencyjnym: SOWMED SPÓŁKA Z O.O, ul. Jeżycka 38/40, 60-865 Poznań. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji procesu rekrutacji, nie 

dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan uczestniczy, na podstawie 

Pani/Pana zgody i oświadczenia, złożonego zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do 

zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan uczestniczy oraz czas niezbędny do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z 

prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej. 

 
………………. 

Czytelny podpis osoby 
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