
Klauzula informacyjna w związku z wymogami art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych 

kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Przychodni i Szpitalu okulistycznym Retina 

 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach naboru będzie Retina Okulistyka Sp. 

z o.o., Sp. km, ul. Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa. 

2. Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób: 

• poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@retina.pl  

• listownie na adres: ul. Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w 

opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, w tym dane: 

- określone w Kodeksie pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

- inne informacje pozyskane w związku z wysłaniem zgłoszenia i rozmową kwalifikacyjną np. o 

oczekiwanym wynagrodzeniu, dostępności do rozpoczęcia pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

- pozostałe dane podane dobrowolnie w przesłanym do nas zgłoszeniu rekrutacyjnym tj. wizerunek, 

zainteresowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

- kontaktowe służące do identyfikacji i wymiany pomiędzy nami korespondencji, w celu realizacji 

naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

- wrażliwe- dotyczące niepełnosprawności podane dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze 

obowiązki i wykonać Pani/Pana szczególne prawa m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną 

można odwołać w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, są to podmioty 

którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do 

czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą/Uprawnienia 

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO, 



d) usunięcia danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 

Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby 

uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do profilowania, zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 

 

 


