
………..……..………, ………..………….. 
         miejscowość, data 

 

Oświadczenie 

 

imię i nazwisko kandydata …………………..……………………………………………..…………………………………………… 
                                                                (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 
dotyczy: postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych. 

 

Niniejszym oświadczam, że:  

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) dobrowolnie wyrażam zgodę  
na administrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych podawanych dobrowolnie,  
tj. innych, niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 295 ze zm.), rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu  
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  
(Dz.U. 2018 r., poz. 393, ze zm.), a także innych przepisów szczególnych, zawartych 
w przedstawionych przeze mnie dokumentach, podanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
postępowania konkursowego, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego 
dalszego przebiegu,  m.in. takich jak: adres e-mail, numer telefonu, 

- zostałam/łem poinformowana/y o posiadaniu prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

.................................................................................... 
podpis 

 
 
 
 
 
 

 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO – informuje się, że:  
I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego,  
z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Adres do korespondencji: Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.  

II. Inspektor Ochrony Danych:  
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 
ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@opolskie.pl lub nr tel. 77 
541 64 50, kom. 511 731 676. 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania:  
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego 
dalszego przebiegu. 

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa lub ochrony mienia UMWO na terenie obiektów użytkowanych przez 
UMWO, w tym poprzez monitoring wizyjny. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:  
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), 
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 295, 

ze zm.), 
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2018 r., poz. 393, ze zm.).  

4. Administrator, w celu realizacji postępowania konkursowego, jak również w celu 
realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał 
także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów 
prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej). 

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:  
Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga 
Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody. 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem 

możliwości udziału kandydata w postępowaniu konkursowym. 
2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje 

utrudnieniami w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją postępowania 
konkursowego. Brak podania danych dobrowolnych nie ma wpływu na udział  
w postępowaniu rekrutacyjnym, jak i ocenę kandydata. 

VI. Okres przechowywania danych: 



Dokumenty kandydatów, które zostały złożone w związku prowadzonym postępowaniem 
konkursowym będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji 
dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.  

VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu: 
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 
oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.  

IX. Odbiorcy danych: 
Wyniki konkursu mogą zostać upublicznione. W zakresie stanowiącym informację publiczną 
dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją. 

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

 


