Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla pracownika
w oparciu o przepisy prawa
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane
przez dyrektora LPR, ul. Księżycowa 5, 01–934 Warszawa, tel.: (22) 22 99 931, e-mail:
sekretariat@lpr.com.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Księżycowa 5,
01–934 Warszawa lub e-mail: iod@lpr.com.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym
w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez
pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich
podanie jest obowiązkowe. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa
się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art.
6 ust. 1 lit. c 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, art. 9
ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Dane będą mogły być również przetwarzane
w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
jako uzasadniony interes administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
6. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia
o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
związanych z zatrudnieniem.
7. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym współpracują lub przetwarzają dane, dla których
Administratorem jest dyrektor LPR (jednostki realizujące zadania związane informatyzacją,
obsługą prawną, pocztową bądź kurierską, bankową itp.). Moje dane, w związku z tym, że
Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą mogły
być przekazywane tym podmiotom.
8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Moje dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej.
10. Mam prawo do:
o dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
o sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
o usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa,
o ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy:
▪ przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 20 RODO,
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
o wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w LPR przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
o sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – w przypadku, gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
9.

