
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla PRACOWNIKA (WSPÓŁPRACOWNIKA) 

Zgodnie z art. 13   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług 

Medycznych (POSUM), Aleja Solidarności 36, 61-695 Poznań, tel. 61 647 77 77. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@posum.pl 

3. Administrator  Danych Osobowych  (POSUM) przetwarza dane pracowników i osób, z którymi 
współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych: 

• Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – w celach związanych z realizacją umów o pracę/ 
umów cywilnoprawnych – do momentu rozwiązania umowy; 

• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami właściwych ustaw (m. in. 
Kodeks Pracy, Kodeks cywilny, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o 
podatku dochodowym od osób fizycznych i inne) – w celu wywiązania się z obowiązków 
prawnych nałożonych na Administratora (obowiązku dokumentacyjnego, archiwizacji, 
ubezpieczeniowego, podatkowego i inne) – do momentu zrealizowania lub wygaśnięcia 
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa 

• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami 
Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, a także 
w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring – w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony 
mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

Administratora na szkodę 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z Administratorem przy 
realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione 
dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. 

5. Dane osobowe Pracowników/Współpracowników  przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez 30 dni.  

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie  

7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

10. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię 
Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

11. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem 
koniecznym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora. 

 

Administrator Danych Osobowych 
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