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Klauzula informacyjna  

dla pracownika  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, adres e-

mail: szpzoz@przychodnia.twardogora.pl, numer telefonu (71) 3158041, (71) 3158009, 

Fax (71) 3159082, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy, 

numer KRS 0000068695, numer NIP 9111678968, REGON 930673420 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: Małgorzata Pilch-Janic -  m.pilch@przychodnia.twardogora.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb prowadzenia dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowniczych.   

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakres danych osobowych, wynikających z 

art. 22¹ §1 i  art. 22¹ §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkiem 

prawnym, niezbędnym do realizacji ww. zadań. 

5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) w zakresie zgody na przetwarzanie osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie lub pracownika, w przypadku danych innych niż wymagane przepisami 

prawa, która może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych 

osobowych niż wymienione w art. 22¹ § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

pracy, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, w związku z art. 

art.22¹ͣ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy; 

2) RODO na podstawie art 9 ust.2 lit a) w zakresie zgody na przetwarzanie osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie  lub pracownika, która może stanowić podstawę przetwarzania przez 

pracodawcę danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, w związku z art.22¹b ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy; 

3) RODO na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę; 

4) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku 

prawnego, w związku z: ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności 

art. 221, 222; Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; ustawą z dnia 9 

listopada 2017 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ze wskazaniem na art. 8 

oraz z regulaminem ZFŚS; ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawą z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej; 

5) RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) w zakresie niezbędnym do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w związku z  

obserwacją obiektu (monitoringiem), prowadzoną w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 
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i ochrony mienia,  o którym mowa w  art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom posiadającym upoważnienie 

do pozyskiwania danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  powszechnie  

obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane  podmiotom,  z  którymi  

Administrator  danych  osobowych  zawarł  umowę  powierzenia przetwarzania  danych  

osobowych. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego 

zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas 

wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru  Gospodarczego. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania*. 

10. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w  odniesieniu do danych 

przetwarzanych we wskazanym celu, przysługuje Państwu prawo do: 

1) Dostępu do treści swoich danych; 

2) Sprostowania danych; 

3) Ograniczenia przetwarzania; 

4) Usunięcia danych (o ile w danym przypadku przysługuje); 

5) Wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje); 

6) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

7) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych listownie ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa; przez elektroniczną  skrzynkę  podawczą  dostępną  na stronie 

https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie (22) 5310300, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
*„profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”. 

 


