Obowiązek informacyjny dla pracowników, osób wykonujących czynności
na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wolontariatu
w SP ZOZWSPR w BiaĘmstoku
zgodnie z art. I2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowch
z dnia 27 hłietnia 20l6 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ WSPR w BiaĄrmstoku,
ul Poleska 89, tel. 85 663 73 0l, email: sekretariat@wspr.bialystok.pl
ż. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@wspr.bialystok.p1
3. Dane osobowe będą przetwarzarte w celach związarlych z zawarciem i realizacją
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej orazumowy o wolontańat.
4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych intęresów realizowanych
przez administratora tj. art. 6 pkt.l ust d-b, f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 20t6 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związka z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE.
5. Dane mogąbyć przekazywane następując5rm odbiorcom:

1.

a) ZakJń Wezpieczeń Społecznych,
b) Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) IJrzędy Skarbowe właściwezewzględu na miejsce zarrńeszkania,
d) Podmiotom upowaznionym na podstawie umów powierzenia

przetwarzania

danych,

e) Wszelkie inne podmioty jeżeli obowiąek ich przekazania wynika z

6.

obowiązuj ących przepisów prawa.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy tj. w
szczególnoścl. z art. 22t Kodęksu pracy oraz przępisów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Polityki Socjalnej z 28.05.t996 r. w sprawie zakresu prowadzenlaprzez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanyń ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Przysfuguje Panrr/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych
danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwaruania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu do przetw arzania danych.
8. Wspomniane pra\ń/a można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków
znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie
SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89,15,874 Białystok;
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
10. Dane wprowadzone do systemu informatycznęgo nie będą przetwaruarle w sposób
zautomatyzow any or az nie bę dą po ddawane pro fi l owaniu.
ll.Administrator danych dokłada wszelkich starń, aby zapewnió wszelkie środki
ftzycznej, technicznej t organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnymzńszczenięm. prąpadkową ltratą zmianą
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

7.

obowią,zuj ącymi przepisami.
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