
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład 
Opiekuoczo – Leczniczy Psychiatryczny  z siedzibą w Niemstowie 131 (37-611), adres 
e-mail: nzolnowesiolo@op.pl, numer telefonu (16) 611-50-18, numer NIP: 792-228-
79-82, REGON: 180836500. 
2) W NZOL Psychiatrycznym w Niemstowie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących 
Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
iod@nzolnowesiolo.com.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem  
i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 
2 lit. b RODO  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
- 50 lat w stosunku do pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed 
1999 r.  
- 10 lat w stosunku do nowych pracowników, zatrudnionych po dniu 1 stycznia 2019 
r.  
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania 
świadczeo socjalnych. np. ZUS.  
6) Pani/Pana dane są udostępniane na podstawie umowy powierzenia np. biuru 
rachunkowemu „CERTUS” z siedzibą w Lubaczowie. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest 
dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 
względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
9) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do paostw znajdujących się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
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