
 

Klauzula informacyjna dla pracownika 
 
Zgodnie  z art.13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, Szpital Miejski w Morągu informuje, że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest: 

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 16,14-300 Morąg 

tel. 89 757 4231, email: biuro@szpitalmorag.pl 

2. Inspektor Danych Osobowych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Szpitalu Miejskim w  Morągu   jest  możliwy  pod 
numerem telefonu 89 757 4231 lub poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@szpitalmorag.pl 

3. Cel i podstawa prawna  przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane są w celach:   

➢ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na 
żądanie  osoby,  której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy o pracę,  w myśl art. 6 ust. 1 
lit. b RODO, w zw.  z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

➢ realizacji obowiązków na nas ciążących, w myśl  art.6 ust.1 lit. c RODO, w zakresie, w jakim 
przewidują to przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, 
przepisów prawa podatkowego i archiwalnych,  

➢ ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń na   podstawie   prawnie   uzasadnionego   
interesu administratora  danych, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

➢ Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę  Kodeks pracy  jest 
obowiązkowe, a konsekwencją nie podania danych wymaganych ustawą będzie brak 
możliwości realizacji stosunku pracy. W  pozostałym w zakresie podanie danych 
wykraczających poza dane pozyskane w oparciu o przepisy prawa jest dobrowolne na 
podstawie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust 1a RODO,  

4. Udostępnianie danych: 

Odbiorcami Pana/Pani danych będą pracownicy administracji w szczególności działu spraw 
pracowniczych, kierownicy jednostek organizacyjnych i bezpośredni przełożony, na mocy 
upoważnienia wydanego przez administratora do  przetwarzania danych Pracowników, w zakresie 
pełnionych obowiązków. 

Odbiorcami mogą być inne podmioty zewnętrzne, które na mocy przepisów prawa są uprawnione do 
uzyskania danych oraz podmioty zewnętrzne zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną 
administratora na mocy podpisanych umów powierzenia. 

5. Okres przetwarzania danych: 

Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania  w 
zakresie związanym ze stosunkiem pracy, do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania 
danych wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane pracownicze, 
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ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, podatkowych, a  po  zakończeniu  współpracy 
do końca upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z 
realizacją celów. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

7. Prawa właściciela danych osobowych: 

Przysługuje  Panu/Pani prawo  dostępu  do  treści  swoich danych   oraz   prawo   sprostowania   
danych nieprawidłowych,  uzupełniania  danych  niekompletnych,  ograniczenia  przetwarzania,  
prawo  do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
jak i usunięcia pozyskanych na podstawie zgody danych. Przysługuje Panu/Pani  też prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. 

8. Profilowanie 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie  
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 
nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 


