
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku poszukuje kandydatów do pracy 

na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązki: 

• nadzorowanie i monitorowanie działań Szpitala pod kątem przestrzegania ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 

• opiniowanie planowanych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie ochrony danych 

osobowych oraz udział w projektowaniu strategii, polityk, procedur i innych 

dokumentów wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych, 

• kontrolę działalności Szpitala pod kątem ryzyka ochrony danych osobowych, 

prowadzenie audytów w tym zakresie, 

• prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych Szpitala, 

• prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, 

• współpracę z organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych, 

• konsultacje z pracownikami Szpitala przetwarzającymi dane osobowe, 

• szkolenia personelu Szpitala z zakresu ochrony danych osobowych, 

Wymagania: 

• minimum 2 lata doświadczenia z zapewniania bezpieczeństwa informacji w 

podmiotach leczniczych lub w branży IT, 

• znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, 

• umiejętność analitycznego myślenia, 

• dokładność, skrupulatność, terminowość, 

• umiejętność samodzielnego organizowania pracy, 

• umiejętność współpracy w zespole, zdolności komunikacyjne, 

Dodatkowe atuty: 

• doświadczenie w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa informacji (np. ISO 

27001), 

• praktyczna znajomość systemu informatycznego Infomedica/AMMS, 

• wykształcenie wyższe: prawo, administracja, bezpieczeństwo informacji, 

bezpieczeństwo systemów IT 



 

Wymagane dokumenty:  

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu rekrutacji, 

• CV 

• list motywacyjny 

• inne dokumenty potwierdzające inne wymagania kwalifikacyjne 

 

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą 

listowną na adres SP ZOZ  ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok  lub w formie elektronicznej na 

adres szpital@zozsanok.pl  w terminie do 18.01.2019 r.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

• administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-

500 Sanok; 

• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: szpital@zozsanok.pl; 

• administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której 

dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w 

zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy; 

• dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora 

(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 

zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

• administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

• mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 



• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne 

stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu 

naboru; 

• przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 

naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; 

• administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe. 
 

 


