
Klauzula Informacyjna dla pracowników/współpracowników i kontrahentów w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. DR. Romana Ostrzyckiego w Koninie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie (dalej jako WSZ Konin), adres e-mail: szpital@szpital-konin.pl, numer telefonu: 

(+48) 63 240 40 00 REGON: 000311591, NIP: 665-104-26-75. 

2) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem: 

iodo@szpital-konin.pl we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. 

3) Administrator przetwarza dane osobowe: 

 1) Kontrahentów będących osobami fizycznymi: 

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących 

Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy; 

b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, 

ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwizacyjnych i statystycznych – do momentu 

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 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. 

 2) Pracowników i osób, z którymi współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych: 

a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – w celach związanych z realizacją umów o pracę/ 

umów cywilnoprawnych – do momentu rozwiązania umowy; 

b) 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 dokumentacyjne, archiwizacyjne, 

ubezpieczeniowe, podatkowe i inne) – do momentu zrealizowania lub wygaśnięcia 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa; 

c) 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. 

mailto:iodo@szpital-konin.pl


1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z 

Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 3, w tym w szczególności: 

1) Zewnętrzne podmioty świadczące usługi prawne; 

2) Podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa (w szczególności sądy i organy państwowe); 3) Podmioty świadczące na rzecz Szpitala 

usługi, w tym: 

• Informatyczne 

• Księgowo- finansowe 

• Audytorskie i kontrolne 

• Poligraficzne 

• Niszczenia dokumentów 

• Pocztowe oraz kurierskie 

Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe zobowiązują się do zachowania poufności 

oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę 

udostępnionych lub powierzonych danych osobowych.  

2. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z ww. praw można skorzystać składając 

odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny podany w ust. 1, mailowo na adres IOD podany w ust. 

2 lub osobiście w siedzibie Szpitala. 

3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych 

służących stosowaniu RODO. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar 

Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego 

przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO. 

6. Obowiązek podania danych osobowych przez pracowników wynika z właściwych przepisów Kodeksu 

pracy, podanie danych osobowych przez współpracowników i kontrahentów jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji zawartych umów. 


