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 INFORMACJA  

DLA PRACOWNIKA 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Administratorem danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie  

na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

 

Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy, 
prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia 
pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania 
informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych 
świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS. 
 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

 
a) a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą,  
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,  
w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 1 par. 1 i 2 
Kodeksu Pracy, art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych,  

b) b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,  

c) c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą.  
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Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także 
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania a 
w szczególności: 
 

a) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania zawieranej  

z Państwem umowy, 

b) podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT, 

c) operatorom pocztowym i kurierom, 

d) bankom, w zakresie realizacji płatności. 

 
 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu zatrudnienia będą przechowywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do 
podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.  
 

 

Przysługujące prawa 

a) Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych 

osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

 

 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Szpital Powiatowy w Rykach  sp. z o.o. przysługuje Państwo prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa decyzji, 

które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


