Klauzula informacyjna (pracownicy)1
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) zwanego dalej RODO informuję się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o.,
ul. Wilkońskiego 2, 88-100 Inowrocław, zwanym dalej Szpitalem Uzdrowiskowym;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Uzdrowiskowym jest możliwy pod nr telefonu
+48/ 523535715 oraz pod adresem e-mail: iod@san-energetyk.com.pl, a także pod adresem
wskazanym w pkt. 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zatrudnieniem i przebiegiem
procesu zatrudnienia (zawarciem umowy) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2
lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także:
• Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
• ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
• ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
• ustawie z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa,
• ustawie z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
• ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem
takie jak firmy księgowe, informatyczne, hostingowe na podstawie zawartych umów powierzenia
danych.
5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie realizacji umowy o pracę, w ramach której i w związku z którą
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po
tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia
określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do
cofnięcia zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Godziny pracy urzędu: 8.00 –
16.00, Infolinia: 606-950-000, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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Z klauzulą należy zapoznać każdego pracownika podpisującego umowę o pracę oraz osoby zatrudnione na
podstawie innych przepisów.

Zapoznałam/em się:
Data: ………………………
imię i nazwisko

