KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W WOJSKOWYM
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ
Informacja dotycząca danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie
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 (dalej jako RODO).
Niniejszym informuję, że:
1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje, że
administratorem Pana/ni danych osobowych zawartych w Pana/ni aktach osobowych jest
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie
przy ul. Koszykowej 78.
Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ,
00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78.
2. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogę
kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78,
numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl.
3. Celem przetwarzania Pana/ni danych osobowych jest wykonywanie czynności kadrowo –
płacowych związanych z Pana/ni zatrudnieniem, pomoc socjalna, zapewnienie świadczeń
socjalnych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych w tym:
- w zakresie świadczenia usługi wykonywanie badań profilaktycznych, badań
wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych oraz wydawanie orzeczeń lekarskich
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych.
- w ramach świadczenia kompleksowej obsługi WCKiK SPZOZ w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności do prowadzenia szkoleń
wstępnych i okresowych BHP dla pracowników WCKiK SPZOZ oraz sprawowania
bieżącego nadzoru nad sprawami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy.
- mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora danych pracownikom
i współpracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz administratora danych
usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne, dane osobowe będą
przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań komórki
organizacyjnej WCKiK SPZOZ.

4. Pana/ni dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

5. Obowiązek przechowywania dokumentacji kadrowej wynika z art. 94 pkt 9b Kodeksu
pracy. Jak wynika z jego treści pracodawca jest zobowiązany do przechowywania
dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (np. imienne listy płac, karty ewidencji
czasu pracy, karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego) oraz akt
osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Jak wynika z art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy
wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez
ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Natomiast o okresie przechowywania akt
osobowych traktuje art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Zgodnie z jego treścią okres ten wynosi 50 lat, tak jak w przypadku pozostałych
dokumentów pracowniczych.
6. Przysługuje Panu/ni prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania.
7. Przysługuje Panu/ni prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że Administrator danych naruszył przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Pana/ni dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Dane udostępnione przez Pana/nią nie będą podlegały profilowaniu.
10. Zabezpieczenie gromadzonych danych
W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w serwisie a także
przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
11. Pana/ni dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Dane udostępnione przez Pana/nią nie będą podlegały profilowaniu.

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości

……………………………………
data i czytelny podpis

