Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników i osób zatrudnionych
na podstawie umów cywiloprawnych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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 (RODO) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul.
Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56
11,12,13, Fax: (46) 837 59 91, E-mail: lowzoz@pro.onet.pl.
Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku
administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który
udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.
Celem przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, b i c RODO) jest
prowadzenie rozliczeń z pracownikami, lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów
cywiloprawnych, naliczanie wynagrodzeń, świadczeń i obciążeń na podstawie umowy o
pracę oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub umowy cywilnoprawnej.
Dane osobowe są przekazywane do ZUS, KAS, NFZ, oraz mogą byc przekazane do innych
podmiotów, wobec których obowiązek przekazania danych wynika z ustawy.
Dane są przechowywane przez: 50 lat od zakończenia pracy przez pracownika (art. 125a ust. 4
Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Nowe brzmienie ust. 4 oraz dodane ust. 4a i 4b w art. 125a r. (Dz.
U. z 2018 r. poz. 357). -10 lat dla osób zatrudnionych po raz pierwszy po 01.01.2019r.

Podanie przez pracownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożnośc zatrudnienia.
Pracownik ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani w sposób zautomatyzowany.

.............................................
Stosownie do art 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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
(RODO) wyrażam dla ZOZ w Łowiczu zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych –
numeru telefonu w związku z zatrudnieniem.
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