
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

KANDYTATÓW DO PRACY  

 

Zgodnie z art. 13 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 (…) (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Szpital Specjalistyczny im. 

Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1  informuje, iż:   

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera  

w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1, zwany dalej Spółką.  

2. W Spółce  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/ Pan się skontaktować 

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych i 

praw przysługujących Pani/ Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.   

 

Dane kontaktowe: adres email: rodo@rydygierkrakow.pl , tel. (12) 6468888  

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.   

4. Spółka będzie przetwarzała Pani/ Pana dane określone w art. 22
1
 § 1 Kodeksu pracy na podstawie art. 6  

ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 §1 Kodeksu pracy.  

 

Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/ Pana udziału  w 

procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani/ Pana zatrudnienia. 

Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oczekujemy od Pani/ Pana podania wyłącznie w CV poniższych 

informacji:  

1. Imię i nazwisko,  

2. Datę urodzenia,  

3. Dane kontaktowe  

4. Wykształcenie  

5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

Podanie przez Panią /Pana wszelkich innych dodatkowych danych nie wymienionych powyżej jest udostępniane 

przez Panią/Pana dobrowolnie.  

 

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:  

- pracownikom i współpracownikom Spółki posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

Kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi oraz osobom prowadzącym rekrutację pracownika,   

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Spółka  będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procedury rekrutacji. 

Zakończeniem procesu rekrutacji jest umieszczenie na stronie internetowej Szpitala Tymczasowego 

Spółki w zakładce OFERTY PRACY informacji o zakończonym procesie rekrutacji na dane 

stanowisko i wyborze kandydata (bez podania jego danych osobowych).  

7. Przez cały okres prowadzonego procesu rekrutacji przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz  prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych 

niekompletnych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.  

                                                                                                                  Potwierdzam, że zapoznałam (-em) się  
i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  

 

………………………………………………….                                                                                                                                             

              data i podpis kandydata 



……………………………………………………….……                                                                 ………………...…………..……………… 
Imię i nazwisko                                            data 

 
 
 
……………………………………………………………………….………….. 
Aktualne miejsce zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 476 z późn. zm./ oświadczam, iż moim identyfikatorem 

podatkowym jest: 

 

1/ PESEL …………………………………………………………………………. lub 

2/ NIP …………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się, iż najpóźniej do 31 grudnia danego roku podatkowego 

zawiadomię mój obecny lub były zakład pracy lub zleceniodawcę o zmianie mojego identyfikatora 

podatkowego (np. z PESEL na NIP lub odwrotnie – np. w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

lub zarejestrowania jako podatnik podatku VAT po dacie złożenia niniejszego oświadczenia) 

 

Oświadczam, iż powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym 

 

                                             ……………….…………………………………………………….. 
            podpis 

 

 

 

Uwaga: Należy podać tylko jeden identyfikator tj. albo Pesel albo NIP, przy czym NIP obowiązkowo należy podać 

wyłącznie w przypadku, gdy podatnik: 

 prowadzi (lub prowadził w danym roku podatkowym) działalność gospodarczą bez względu na formę 

opodatkowania, w tym działalność zawieszoną 

 jest (lub był w danym roku podatkowym) zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług 

 jest (lub był w danym roku podatkowym) płatnikiem  podatków, płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 



Kraków, dnia ………………………………….. 

Imię i nazwisko ……………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………. 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany (-a)  oświadczam , że : 

1. Jestem / nie jestem* zatrudniony (-a) na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu 

osiągam przychód w przeliczeniu na okres miesiąca równy co najmniej minimalnemu 

wynagrodzeniu. 

2. Przebywam/ nie przebywam * na urlopie bezpłatnym. 

3. Przebywam/ nie przebywam * na urlopie wychowawczym. 

4. Podlegam / nie podlegam* obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowemu z innej umowy zlecenia. 

5. Od 1 stycznia 2020 roku podlegam/ nie podlegam* obowiązkowym ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowemu z innej umowy zlecenia i podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenie rentowe (uzyskane w danym miesiącu) jest równa co najmniej 

minimalnemu wynagrodzeniu. 

6. Podlegam/ nie podlegam* obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy przy prowadzonej 

działalności. 

7. Mam/ nie mam* ustalonego prawa do emerytury lub renty. 

8. Jestem / nie jestem* uczniem lub studentem i nie ukończyłem 26 roku życia. 

9. Wnoszę / nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i 

rentowym. 

10. Wnoszę / nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

11. W przypadku podania błędnych informacji, a także w razie nie przekazania informacji 

o zmianie danych, które mają wpływ na opłacanie składek, zobowiązuję się zwrócić 

Płatnikowi opłacone przez niego do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na 

ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego oraz odsetki od 

powstałego zadłużenia. 

 

 

 

 

 

………………………….. 

 

 



……………………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………………... 

 

………………………………………………... 

Adres zamieszkania 

 

………………………………………………... 

PESEL 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy 

zlecenia/dzieło oraz innych świadczeń związanych z w/w umową na na rachunek bankowy o 

numerze: 

 

 

 

             Pełny numer konta bankowego 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa banku  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres banku 

 

 

 

Od dnia………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

……………………..       …………………… 

Miejscowość i data       Data i podpis 

 

 

                          



OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZANIA DO 

UTRZYMANIA PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY NR 

ORG.I.4240-………../2020: 

 

 

 

 

- aktualnych badań lekarskich: 

 

Potwierdzam, że posiadam aktualne badania potwierdzające dopuszczenie do 

wykonywania świadczeń określonego rodzaju (np. PEM i PX) w zakresie objętym 

przedmiotem umowy. 

 

 

 

 
 ……………………………………………………… 
 data i podpis Przyjmującego Zamówienie 

 

 

 

 

 

 
- aktualnej polisy OC: 

 

Potwierdzam, że posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przy udzielaniu świadczeń obejmujące pełny zakres świadczeń udzielanych 

na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i będę je 

utrzymywał przez cały okres wykonywania umowy. 

 

 

 

 
 ……………………………………………………… 
 data i podpis Przyjmującego Zamówienie 

 


