
SZPITAL POWIATOWY IM. A.WOLAŃCZYKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRACOWNIKA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy Im. A. Wolańczyka Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja w imieniu którego działa Przez Zarządu, zwany dalej: 
„Administratorem”. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się po przez pocztę 
elektroniczną, pisząc na adres: iod@szpitalzlotoryja.pl lub listownie na adres Szpital Powiatowy Im. A. Wolańczyka 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu: 
 

a) w przypadku umowy  pracę w celu: 
▪ wykonania umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wypełnienia obowiązków prawnych  

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z  art. 221 KP w odniesieniu do danych osobowych wskazanych  
w art. 221 §1 i 3 Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP;  

▪ kontaktu z Panem/Panią – w odniesieniu do danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w 
art. 221 §1 KP, tj. na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  
w zw. z art. 221a §1 KP); 

▪ dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze stosunkiem pracy, ze względu na prawnie 

usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

b) w przypadku umowy o współpracę w celu: 
▪ wykonania umowy o współpracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do wszystkich 

podanych przez Pana/Panią danych osobowych; 
▪ dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową o współpracę, ze względu na prawnie 

usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

 

c) w przypadku umowy zlecenia albo umowy o dzieło w celu: 

▪ wykonania umowy zlecenia albo umowy o dzieło (art. 6 ust.1 lit. b) RODO); 

▪ wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) dotyczących ubezpieczenia społecznego  

i obowiązków podatków w przypadkach prawem przewidzianych;  

▪ dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zlecenia albo umową  

o dzieło, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. 

4. Ponadto, Pana/Pani pozostałe dane, przekazane w procesie rekrutacji, takie jak np. numer telefonu, adres e-mail, 
dane osobowe dzieci i/lub rodziny itp. mogą być przetwarzane przez administratora na podstawie udzielonej zgody 
(w przypadku umów o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a §1 KP, w pozostałych 
przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 

5. Dodatkowo możemy przetwarzać dane osobowe szczególnej kategorii, tj. dane dotyczące zdrowia, jeśli jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią  
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) lub jeśli jest to 
jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny Pana/Pani zdolności do pracy, 
diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania 
systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO). Jeśli Pan/Pani 
podał/ła dane osobowe osoby kontaktowej w razie wypadku w pracy, będziemy także przetwarzać dane tej osoby  
w celach kontaktu z nią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona Twoich żywotnych interesów). 

 
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, 

techniczną, (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł 
odpowiednie umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG). Państwa dane 
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osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
7. Pana/Pani dane będą przetwarzane: 
 

a) w przypadku umowy o pracę: 
▪ w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 i 3 KP - do czasu upływu terminu 10 lat od 

dnia rozwiązania umowy o pracę, wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) dotyczących 

ubezpieczenia społecznego i obowiązków podatków w przypadkach prawem przewidzianych;  

▪ dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zlecenia albo umową o dzieło,  

ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora. 

▪ w odniesieniu do Pana/Pani danych kontaktowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – do dnia rozwiązania umowy o pracę lub do momentu wycofania zgody,  

b) w przypadku umowy o współpracę: w odniesieniu do danych osobowych, które Pan/Pani podał/ła żądając ich 
przetwarzania przed zawarciem umowy współpracy, w ramach procesu jej zawarcia czy po jej zawarciu – do dnia 
przedawnienia roszczeń z tej umowy; 

 
c) w przypadku umowy zlecenia albo umowy o dzieło: w odniesieniu do danych osobowych, których obowiązek 

przetwarzania wynika z przepisów podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych – do czasu upływu terminu 10 
lat od dnia rozwiązania umowy o pracę; 

 
d) ponadto: w odniesieniu do danych osobowych Pana/Pani osoby kontaktowej – do czasu rozwiązania umowy. 

 
Po zakończeniu przetwarzania dane zostaną zniszczone. 
 
Prawa osób których dane dotyczą: 
 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do sprzeciwu.  

 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

 

Ja niżej podpisany/ podpisana,  zapoznałem/łam się z ww. klauzulą informacyjną. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..         …………..………….…………………….…………………………………… 

Miejsca i data       Podpis pracownika 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Szpital Powiatowy Im. A.Wolańczyka Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja w celu realizacji uprawnień lub obowiązków pracownika 

i pracodawcy / zleceniobiorcy i zleceniodawcy, wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 221 § 4 KP w zw. z 

art. 221a § 1 KP. 

 

………………………………………….……… 

 


