
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha 

Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, tel. 68 47 50 601. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha 

Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o jest Pani Marta Bukowska, iod@loro.pl, 68 47 50 601. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na opiekę pielęgniarską w oddziałach szpitala dla Lubuskiego Centrum 

Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO           

(przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą przed zawarciem umowy).  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania 

konkursowego oraz okres zgodny z kwalifikacją archiwalną dokumentacji osób ubiegających 

się kontrakt, wynikającą z instrukcji kancelaryjnej. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia 

udziału w postępowaniu konkursowym. Nie podanie danych  uniemożliwi rozpatrzenie 

Pani/Pana oferty w trakcie postępowania konkursowego. 

7. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, prawo 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z 

naruszeniem przepisów ochrony danych w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom danych: upoważnionym 

pracownikom Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. 

o. oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji stosownie do art. 22 RODO. 

 

 


