
KLAUZULA INFORMACYJNA – WSPÓŁADMINISTRATORZY Z GRUPY MEDIPE (REKRUTACJA) 

STRONA INTERNETOWA 

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie 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”). 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Grupa Medipe (dalej „Grupa Medipe” lub 

„Współadministratorzy”), która działa na zasadzie współadministrowania. Więcej informacji na 

temat Grupy Medipe znajduje się pod linkiem: http://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@medipe.com. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

1) prowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, 

2) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych w celu związanym z prowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych, 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w tym celu, 

3) handlowych i marketingowych, 

4) statystycznych. 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie wyrażonej zgody w celu prowadzenia przyszłych 

procesów rekrutacji, wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, 

2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych wrażliwych oraz 

w celach określonych w treści udzielonych przez Panią/Pana zgód, 

3) art. 6 ust 1 lit. b) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do 

zawarcia umowy, przeprowadzenia kursu lub szkolenia, 

4) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Współadministratorach, w szczególności obowiązków związanych z odprowadzaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące, 

5) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w 

szczególności zabezpieczenia materiału dowodowego w zakresie ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, przesyłania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do 

wewnętrznych celów administracyjnych, oceny jakości usług czy marketingu 

bezpośredniego. 

 

http://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/
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5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) klienci Grupy Medipe, tj. osoby na rzecz których świadczone są usługi opieki i inne, a także 

członkowie ich rodzin, 

2) dostawcy Grupy Medipe, tj. w szczególności podmioty świadczące usługi medyczne, 

prawne, ochroniarskie, informatyczne, transportowe, szkoleniowe, pocztowe oraz 

doradcze, księgowe i kadrowe, 

3) partnerzy Grupy Medipe zajmujący się pozyskiwaniem klientów, 

4) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Grupą Medipe. 

 

6. Okres przechowywania danych  

 

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy będą 

przechowywane przez okres trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a następnie przez 

okres wskazany przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ustawy 

o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego, a także ubezpieczeń społecznych oraz 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku 

niepodjęcia współpracy z Współadministratorami w oparciu o umowę, Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a także przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.  

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 

przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.  

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia przyszłych 

rekrutacji przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.  

7. Informacja o przysługujących uprawnieniach 

 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) przenoszenia danych,  

f) wniesienia sprzeciwu. 

 

8. Prawo do cofnięcia zgody 

 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

 

 



9. Prawo do wniesienia skargi 

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

10. Dobrowolne podanie danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych: 

1) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma charakter dobrowolny, 

a niepodanie takich danych nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji, jednakże podanie danych wrażliwych konieczne jest do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji, 

2) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO jest konieczne do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, 

zawarciem i wykonaniem umowy, 

3) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO jest wymogiem ustawowym, 

4) w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO jest konieczne w celu zrealizowania wskazanego prawnie uzasadnionego 

interesu Współadministratorów. 

 

11. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 

podejmowane decyzje wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


