INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO
w likwidacji
ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
NIP 644 001 18 44 • tel. 32 266 08 85 • fax 32 266 11 24
e-mail: sekretariat@imp.sosnowiec.pl • www.imp.sosnowiec.pl

Sosnowiec, dnia 01.11.2019 r.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych Pracowników
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji
zgodna z art. 13 i art. 14 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kościelna 13, reprezentowany przez Likwidatora Instytutu, tel.: 32 266 08 85 lub 32 6341
282, fax 32 266 11 24, e-mail: sekretariat@imp.sosnowiec.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jolanta Nowicka, e-mail: j.nowicka@imp.sosnowiec.pl, tel. 32 266- 08-85
w. 229 lub 32 634 12 28, pokój 117.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a,b,c,f RODO w celu:
3.1. zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o prace;
3.2. wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia
oraz archiwizacji akt osobowych;
3.3. wykonywania czynności związanych z odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji,
3.4. kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
3.5. zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
3.6. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Instytutu oraz ochrony
3.7. mienia przez stosowanie monitoringu wizyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu, odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub
instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (pierwsza kopia jest
bezpłatna). Kontakt z Sekcją Płac i Zasobów Ludzkich tel. 32 634 12 41
6. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podstawa prawna:.
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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 (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych- RODO.)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania 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 w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych osobowych RODO).
1-11-2019 Witold Tomszewski - Likwidator
..............................................................................
data, podpis Administratora Danych Osobowych

