Załącznik nr 1 do Pisma Wewnętrznego Nr 1/2018
Kanclerza GUMed z dnia 25.04.2018 r.

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w 80-210 Gdańsk ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 3a,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest mgr Piotr Małecki, nr tel. 58-349-10-27,
adres email iod@gumed.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez
przepisy prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, w pozostałym
zakresie dobrowolne.
………………………………………………………………………….
(data i podpis składającego oświadczenie)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOTYCZY OBCOKRAJOWCÓW

Appendix no. 1 to Chancellor’s Bylaw no. 1/2018
dated 25.04.2018.

Obligation of informing with respect to candidates
Pursuant to art. 13 General Data Protection Regulation dated 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) I hereby inform
that:
1) Medical University of Gdańsk, established in 80-210 Gdańsk, Maria Skłodowska-Curie 3A is the supervisor of your
personal data,
2) Data Protection Officer in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki, MA; phone no. 58-349-10-27, email
iod@gumed.edu.pl
3) your personal data will be processed in the recruitment process based on art. 6 point 1 letters a, c of the General Data
Protection Regulation dated 27 April 2016,
4) your personal data shall not be disclosed other establishments, but establishments entitled by the law,
5) your personal data will be kept during the necessary period of time to fulfill the recruitment process Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,
6) you may exercise the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or
restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability,
7) you may exercise the law to lodge a complaint with supervising authority if it has been justifiable that data has been
wrongly processed pursuant to General Data Protection Regulation dated 27 April 2016 ,
8) pursuant to art. 221 par. 1 Labour Code providing personal data is obligatory, in other range - voluntary
………………………………………………………………………….
(date and legible signature)

