
Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ 

dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, stosując przepisy 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, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w tut. Oddziale: 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lubelski 

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, 

reprezentowany przez Dyrektora Oddziału 

2. kontakt z pracownikiem pełniącym funkcję inspektora ochrony danych w Lubelskim OW NFZ jest 

możliwy pod adresem:  

o Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin  

o e-mail: iod@nfz-lublin.pl  

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego na podstawie Kodeksu pracy, art. 107 a – 107 g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1938) oraz zgody wyrażonej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

4. odbiorcą danych kandydatów do pracy może być podmiot działający na zlecenie administratora 

danych świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii 

5. dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez okres maksymalnie sześciu 

miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby w danym postępowaniu rekrutacyjnym (szczegółowe 

regulacje dotyczące przechowywania dokumentów złożonych przez kandydatów zawarte są w 

Regulaminie naboru kandydatów do zatrudnienia w Lubelskim OW NFZ dostępnym na stronie 

internetowej Oddziału); dane zamieszczane w protokołach z rekrutacji, zgodnie z wymogami 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej są przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. po, 217)  

6. osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji  

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych 

8. podanie danych zawartych w kwestionariuszu osobowym oraz danych umożliwiających 

weryfikację spełniania przez kandydata warunków formalnych jest warunkiem koniecznym do 

rozpatrywania oferty kandydata i jej oceny; podanie przez kandydata innych danych jest 

dobrowolne 

9. przekazane dane nie posłużą do zautomatyzowania podejmowania decyzji, jak również 

profilowania. 
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