
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Recrutiment Plus Healt & Care Limited, 
company number 12012227, Stapeley House, London Rd, Nantwich CW5 7JW, Wielka Brytania, telefon +44 1270 323959, email 
office@recruitment-plus.com (zwany dalej jako: „Administrator Danych”) 

Dane kontaktowe inspektroa danych: 

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z: 

Inspektorem danych osobowych: p. Katarzyna Kliks-Cooper 

Mailowo: katarzyna@recruitment-plus.com   Telefonicznie: +48 518 854 922 

Administratorem danych osobowych:  

Mailowo: office@recruitment-plus.com   Telefonicznie: +44 1270 323959 

Osobiście bądź listownie pod adresem siedziby Administratora danych: Stapeley House, London Rd, Nantwich CW5 7JW, 
Wielka Brytania 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą 
Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas art. 221 Kodeksu pracy.   

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. szpitale, 
przychodnie, domy opieki, dostawcy usług IT, banki, ubezpieczyciele oraz podmioty powiązane. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W 
przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa 
dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo : 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć 
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje 
wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte na 
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 


