
 

                                                     KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 
 
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH ODSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony  
w Szczecinie zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
SPWSZ ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin lub telefonując pod numer: 91 813 90 00.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować w przypadku 
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących Pani/Pana na mocy 
przepisów o ochronie danych osobowych  
Dane kontaktowe tel. 91 813 95 80 lub e-mail iod@spwsz.szczecin.pl 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA 
1. W celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę 

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO 
2. W celu realizacji zadań Szpitala, jako pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników wynikających  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prowadzenia dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracownika, obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy, realizacją świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomocą socjalną, wypłatą wynagrodzeń 
i innych świadczeń związanych z wykonywaniem pracy oraz realizacją zadań statutowych Szpitala.  
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO 

3. Pani/Pana wizerunek przetwarzany w związku ze stosowaniem na terenie Szpitala monitoringu wizyjnego, jest 
przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu, pacjentów oraz innych osób, 
przebywających na terenie Szpitala oraz ochrony mienia Szpitala w szczególności przed zniszczeniem lub kradzieżą. 
Szczegółowe informacje klauzula informacyjna monitoring wizyjny (www.spwsz.szczecin.pl ) 

ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH SĄ 
1. Podmioty świadczące Szpitalowi usługi doradcze 

2.  Podmioty świadczące Szpitalowi usługi w zakresie IT, a także serwisowania sprzętu  

3. Podmioty takie jak, ZUS, Urząd Skarbowy, PIP, Urząd Pracy, organy ścigania i inne organy państwowe, gdy wynika to 
z obowiązujących przepisów prawa. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: 
Szpital może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym wyłącznie w związku z zapewnianiem obsługi systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. 
Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni 
stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU PRZEZ, KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE 
1 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt SPWSZ w Szczecinie. Dokumentacja dotycząca pracowników 
założona po 1 stycznia 2019 r. będzie przechowywana przez okres 10 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE: 

Ma Pani/Pan prawo do: 
1. Dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

2 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.  
W szczególności przysługuje Pani /Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania 

3. Wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem 



4. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w 
zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody; 

5. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa 
w zakresie przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora, a także na adres spwsz@spwsz.szczecin.pl lub 
bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@spwsz.szczecin.pl 

 OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 
Podanie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz w innych aktach prawnych z zakresu prawa pracy, przepisów 
prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych jest wymogiem ustawowym, brak podania danych może uniemożliwić 
kontynuację zatrudnienia. Podanie danych w celu korzystania z uprawnień pracowniczych jest dobrowolne, ale należy 
pamiętać, że brak podania tych danych może uniemożliwić korzystanie ze wskazanych uprawnień. 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na 
profilowaniu. 
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