
Załącznik do ogłoszenia o konkursie z dnia 14 października 2021 r. 
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum  

na stanowisko Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 
31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

II. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 
Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod 
nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie wskazanym w  Ustawie z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.), 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320) w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

b. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie danych, które dobrowolnie 
Pan/Pani przekazuje w ramach przedłożonych dokumentów, a co do których obowiązek 
przetwarzania nie wynika wprost z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w 
podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 430) na 
podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

c. publikacji wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego na ogólnodostępnej 
stronie internetowej podmiotu tworzącego, która jest dostępna w dowolnym czasie dla 
nieograniczonej liczby odbiorców na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

IV. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne 
do uczestnictwa w postępowaniu konkursowym. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym. Wyrażenie 
zgody na dokonanie publikacji wyników postępowania konkursowego na ogólnodostępnych 
stronach internetowych podmiotu tworzącego jest dobrowolne, brak zgody nie powoduje 
negatywnych skutków dla kandydata.  

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej niż 60 dni od dnia 
rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemztgu2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemztgu2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemztgu2de


VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

VIII. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych  
i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora 
(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo  
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –  
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
- pkt. III lit. c. informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Jako kandydat na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych 

poprzez ich udostępnienie na ogólnodostępnych stronach internetowych podmiotu tworzącego 

(www.uj.edu.pl, www.cm-uj.krakow.pl), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną 

do mojej zgody.  

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

*niepotrzebne skreślić  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

– pkt. III lit. b. informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Jako kandydat na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych 

dobrowolnie przekazanych Administratorowi w związku ze zgłoszeniem mojego udziału  

w postępowaniu konkursowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 

zgody.  

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

http://www.uj.edu.pl/
http://www.cm-uj.krakow.pl/

