
KLAUZULA INFORMACYJNA - Rekrutacja 

Z dniem 25.05.2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(„RODO”). 

Szanując Państwa prywatność i dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza 
Państwa dane osobowe, poniżej znajdują się pomocne informacje. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hospital Investment Group Sp. z o. o. z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 25/4.  

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który chętnie odpowie na wszystkie 
pytania i wątpliwości związane z przetwarzanymi przez nas danymi. Dla tych celów 
stworzyliśmy dedykowany adres e-mail: iod@teleradiologia24.pl 

3. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 
ust. 1 lit. b RODO), a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu dochodzenia roszczeń, jeżeli 
wynikają z prowadzonej przez nas rekrutacji. 

4. Zakres danych osobowych, które przetwarzamy, aby zrealizować powyższe cele to: imię i 
nazwisko, dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail. 

5. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 
Bez tych danych nie będziemy w stanie nawiązać kontaktu, celem nawiązania współpracy. 

6. Państwa dane osobowe możemy przekazać dostawcy systemu CRM – systemu 
informatycznego wspomagającego procesy w zakresie pozyskania oraz utrzymania klienta, 
oraz dostawcom systemów IT takich jak hosong. 

7. Państwa dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, na etapie rekrutacji. 

8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu 
do tych danych, do ich poprawiania, do żądania usunięcia, jeżeli Państwa zdaniem nie ma 
podstaw do ich przetwarzania, do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Państwa zdaniem są 
przetwarzane w nadmiernym zakresie, do przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane 
przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym 
momencie kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@teleradiologia24.pl. Cofnięcie 
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z prawem. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej ochrony danych 
osobowych zachęcamy jednak w pierwszej kolejności do próby rozwiązania kwesoi spornych 
bezpośrednio z nami. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania rekrutacji. Jednakże nie dłużej niż 2 lata 
od czasu otrzymania od Państwa aplikacji. Późniejsze przechowywanie danych będzie 
wynikało z przepisów prawa w sprawie przedawnienia terminów ewentualnych roszczeń co 
do procesu rekrutacyjnego. Dłuższe przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie 
Państwa zgody wyrażonej w formie pisemnej. 
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