
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - PRACOWNICY 

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

2. W sprawach ochrony danych osobowych możecie się skontaktować z nami w każdej 
chwili za pośrednictwem swoich przełożonych lub na numery wewnętrzne, a także adres e-
mail naszego Inspektora Ochrony Danych: iodo@szpitalrawa.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających przede wszystkim z 

postanowień Kodeksu Pracy, przepisów ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatkowych oraz 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

a także w stosownych przypadkach prawa zamówień publicznych – podstawą prawną jest 

wypełnienie obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);  

b) w celu realizacji zadań związanych z prowadzaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych – podstawą prawną jest wypełnienie 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

2016/679); 

c) w celu realizacji wewnętrznych celów administracyjnych zakładu pracy – podstawą 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes oraz zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia 2016/679), polegający na zapewnieniu 

sprawnego zarządzania; 

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu 

obrony swych praw. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na 

rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy o pracę, tj. podmiotom świadczącym 

usługi prawne, medyczne, sportowe i rekreacyjne, szkoleniowe, hotelarskie, związane z 

obsługą podróży służbowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom 

pocztowym i kurierom, bankom, ubezpieczycielom, podmiotom prowadzącym pracownicze 

programy emerytalne, a także związkom zawodowym (w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa). W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane 

podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji 

publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w 

zakresie przewidzianym przez te przepisy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy. 

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony  

o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie 

dane będą przetwarzane jedynie  

w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 



 

 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Podanie danych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych 

będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron 

stosunku pracy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w związku ze 

świadczeniami na wniosek i w interesie pracownika, podanie danych jest wymagane w celu 

otrzymania takich świadczeń. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością 

otrzymania świadczenia.   

 

Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

mgr Małgorzata Leszczyńska 


