
Obowiązek informacyjny Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. zgodnie z rozporządzeniem 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
(zwane: RODO). 

Administrator 
danych

 Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17 (dalej: TU ZDROWIE 
S.A.)

Dane kontaktowe  Z TU ZDROWIE S.A. można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl,
telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE S.A.

Inspektor Danych 
Osobowych

TU ZDROWIE S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 Cele przetwarzania
 oraz podstawa
 prawna 
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. 

Informacje o karalności na podstawie przepisów ustawy, z której wynika wymóg niekaralności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

W celu weryfikacji posiadanych przez Państwa kompetencji i umiejętności oraz ustalenia warunków pracy – podstawą prawną będzie prawnie 
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

TU Zdrowie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to 
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
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. 

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 

 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 9 miesięcy. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych mogą być dostawcy usług teleinformatycznych oraz pocztowych. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być 
wyłącznie podmiotu uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.  

Prawa osoby, której 
dane dotyczą

Mają Państwo prawo do: 
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 Prezes 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.

Jeżeli zgadzacie się Państwo na uwzględnienie swojej kandydatury również w przyszłych procesach rekrutacyjnych w TU Zdrowie S.A., prosimy o zawarcie poniżej klauzuli

w CV. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TU Zdrowie S.A. moich danych osobowych, zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

mailto:iod@tuzdrowie.pl

