
 

Klauzula informacyjna dla pracowników 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital 

Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza, tel/fax 32 621 20 48, e-mail: szpital@zco-dg.pl  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. 

Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa i zawartych umów. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a) w celach związanych z zawarciem i realizacją stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit a. RODO (zgoda na przetwarzanie, w przypadku danych 

innych niż wymaganych przepisami prawa), art 9 ust.2 lit a. RODO (zgoda na przetwarzanie, 

jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) a także art. 

6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności: − ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy, − ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, − przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, − w przypadku pracowników 

medycznych – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia,  

b) w celu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie art. 9 

ust. 2 lit h. RODO, w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy, 

c) w celu identyfikacji personelu szpitala (identyfikatory), na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. 

RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r o działalności leczniczej oraz Regulaminu Pracy Szpitala a także na podstawie art. 6 

ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora 

jest zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu organizacji, w tym prowadzeniu 

komunikacji wewnątrz jej struktury,  

d) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pacjentów oraz pracowników ZCO,  

e) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści 

udzielonej zgody. Podanie danych w celu określonym w lit a., b. jest obowiązkowe i wynika 
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z przepisów prawa (poza danymi uzyskanymi na podstawie zgody) – niepodanie danych 

może skutkować brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.  

 

5. Podanie danych w celu określonym w pkt 4 lit c. oraz przetwarzanie w celu określonym w pkt 

4 lit. d. jest obowiązkowe i wynika z wewnątrzzakładowego Regulaminu Pracy – 

niedostosowanie się do Regulaminu Pracy może skutkować brakiem możliwości nawiązania 

stosunku pracy. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach związanych                 

z zawarciem i realizacją stosunku pracy wynosi 50 lat dla pracowników zatrudnionych do 

31.12.2018r oraz 10 lat dla pracowników zatrudnionych po 01.01.2019r, licząc od końca roku, 

w którym stosunek pracy rozwiązano lub wygasł (chyba że szczegółowe przepisy stanowią 

inaczej). Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w celu medycyny pracy 

wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu, a 

w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne 

oraz biologiczne, o których mowa w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 

2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej 

prowadzenia  i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów – 40 lat po ustaniu 

narażenia.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub   

w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  

2) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,                   

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe 

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,        

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 



9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 


