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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), wskazujemy 
że: 
 
RODO – Rozporządzenie 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); 
 
Spółki Grupy CMP – spółki powiązane osobowo i kapitałowo, tj.: (1) Centrum Medyczne Puławska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, (2) NZOZ COR-MED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, (3) Mariańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (4) Józefosław Centrum 
Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, (5) MTL Centrum 
Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa), (6) Centrum 
Medyczne Puławska Sp. z o.o. 

 
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. 
z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161 (dalej jako „CMP” 
lub „Administrator”).  
 

2. W jak sposób możesz skontaktować się z Administratorem? 
 

Możesz skontaktować się z Administratorem:  
1) pisząc na adres: Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno 
2) pisząc na adres mailowy bok@cmp.med.pl 

 
3. Inspektor ochrony danych  

 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się: 

1) pisząc na adres: Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno z 
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 

2) adres mailowy iodo@cmp.med.pl  
 
Z inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
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4. Jakie jest źródło pozyskania Twoich danych? 
 

1) przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w 
CV, liście motywacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać Twoje dane: imię, nazwisko, 
datę urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), 
informacje dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego jak również Twój 
wizerunek (jeżeli zamieścisz swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych);  

2) w przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Ciebie zgody na udział 
w takich testach, przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej wiedzy, umiejętności oraz 
właściwości osobowościowych (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub 
predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska).  
 

5. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?  
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:  

1) przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w ramach którego 
przesyłasz nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne;  

2) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziłeś na to odrębną 
zgodę; 

3) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.   
 

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich 
przetwarzania:  

1) dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, 
nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) 
przetwarzamy po to, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO);  

2) jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym podajesz dodatkowe informacje o sobie, inne niż 
wskazane powyżej (np. wizerunek, zainteresowania), to wówczas przetwarzamy takie dane 
osobowe w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodnie z informacją 
zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyrażasz zamieszczając dodatkowe dane 
osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym wysyłając nam swoją aplikację; 

3) jeżeli wyraziłeś taką wolę i zgodę, Twoje dane osobowe przetwarzamy także do celów 
przyszłych rekrutacji (art. 6 us.t 1 lit. a RODO),  

4) przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec 
CMP przed sądami lub organami państwowymi w przypadku ewentualnych roszczeń 
mających za źródło postępowanie rekrutacyjne(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 
7. Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne? 

 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego będzie niemożliwe. 
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8. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? 

  
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:  

1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 
miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów Administrator musiał powtórzyć 
proces rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres do 2 lat od przesłania zgłoszenia 
rekrutacyjnego;  

2) na inne, podobne stanowiska: przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego o ile 
wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji; 

3) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach 
możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów 
prawa.  
 

9. Komu Administrator może przekazać Twoje dane osobowe? 
 

Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:  
1) organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym, jednostkom administracyjnym oraz 

innym podmiotom, których dostęp do Twoich danych będzie uzasadniony i będzie wynikał z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. m.in. firmy księgowe, 
informatyczne, firmy windykacyjne, dostawcy usług hostingowych, dostawcy aplikacji mobilnych; 

3) spółkom Grupy CMP na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych; 
4) jeśli wyraziłeś zgodę na komunikację w celach marketingowych, Twoje dane mogą być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym 
należącym do Grupy CMP, do której należy Administrator danych - przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. 

  
10. Informacje dotyczące przekazywania danych osobowych do Państw trzecich 

 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w 
oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie 
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 
 

11. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
 

1) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  
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2) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

3) w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych; 
 

wcelu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem lub z inspektorem ochrony 
danych, zgodnie z danymi wskazanymi na wstępie; 
 

4) przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w szczególności, gdy 
uważasz ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy. 

 
12. Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

 
W celu efektywnego przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych i wyłonienia kandydatów najlepiej 
pasujących do określonego stanowiska pracy, możemy stosować procesy oparte na profilowaniu.  
 
Profilowanie w przypadku rekrutacji polega na ocenie Twoich kwalifikacji, umiejętności, 
predyspozycji zawodowych lub innych cech, które są istotne przy wyborze kandydata na określone 
stanowisko pracy. Zaznaczamy, że nasza ocena nie prowadzi do automatycznego podejmowania 
decyzji. Pomaga nam jedynie podjąć określone decyzje odnośnie kandydata w zakresie prowadzonej 
rekrutacji, w tym także na dokonanie obiektywnej i mierzalnej oceny Twoich kwalifikacji, 
kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska. Profilowanie 
może być stosowane w przypadkach: 

1) przeprowadzania testów kompetencyjnych. Testy i profilowanie w tym celu przeprowadzamy 
tylko na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. lit. a RODO);  

2) analizy kandydatów za pomocą różnych filtrów wyszukiwania. Oceniamy kandydatów pod 
kątem posiadanych przez nich kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do 
zajmowania określonego stanowiska pracy. Oceny tej dokonujemy na podstawie informacji 
podanych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych. W takim przypadku profilowania 
dokonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. lit. f RODO). 
 


