Klauzula informacyjna
dla byłego pracownika WOMP CP-L w Łodzi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO,
informuje się, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum ProflaktycznoLecznicze w Łodzi (91-205) z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 61/63.
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pana/i danych przez Administratora można kierować
do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wompcpl.eu, lub
telefonicznie +48 506 474 362.
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie
przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora
jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h
RODO.
4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu
obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
5. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego,
ubezpieczeń społecznych.
6. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy
przepisów prawa. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być także podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust.
3 i ust. 4 powyżej jest niezbędne.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania prawa dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, w tym kopii danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie proflowania.

* Proflowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fzycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
pracy tej osoby fzycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.

1

