
 
Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej zadania w ramach umowy 

cywilno-prawnej  
 

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 przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane są w celach zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, jest obowiązkowe, a w 
pozostałym zakresie podanie danych  jak np. numer telefonu i adres email jest dobrowolne, jednak 
może się okazać niezbędne do wykonania umowy.  

Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie:  

➢ art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej dobrowolnie zgody na podanie danych dodatkowych,  
➢ art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy 
cywilnoprawnej, 
➢ art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas 
ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązku 
ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin. 
➢ art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z 
naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub 
realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 
 
5. Udostępnianie danych: 

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

➢ Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa, organy nadzoru i 
kontroli itp., a także zleceniobiorcy świadczący usługi na rzecz Szpitala np. w zakresie 
administrowania i serwisowania systemów informatycznych oraz obsługi prawnej. 

 

mailto:iodo@szpitalmorag.pl
mailto:iodo@szpitalmorag.pl


 

6. Okres przetwarzania danych: 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również 
przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc 6 lat od 
rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Obecne przepisy nakazują nam przechowywać przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo inne 
dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty w oraz 10 
lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika w przypadku ubezpieczonego 
zgłoszonego u danego płatnika składek do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r.; (art. 125a ust. 4 i 
4a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym 
zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie. 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

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

8. Prawa właściciela danych osobowych: 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania i 
aktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a 
w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody do ich usunięcia.  
W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych. 
Przysługuje Pani/Panu też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Profilowanie 

Pani/Pana 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. 


