
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG 
PORADNI MEDYCYNY PRACY 

 
 

Ważna od 26.05.2021 r.  

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej jako RODO informujemy, jak 

niżej: 

 

Administrator 

danych 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech 

Wieszczów” Sp. z o.o. 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- osobiście lub listownie na adres: ul. Tomasza Zana 6, 42-217 

Częstochowa  

- przez e-mail: biuro@przychodniazana.pl 

- telefonicznie: 34 364 07 61  

Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych  

iod@przychodniazana.pl z IOD można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z wykonaniem 

badań profilaktycznych wymaganych dla zajmowanego stanowiska 

Wymóg podania 

danych osobowych  

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o 

służbie medycyny pracy i przepisy szczególne  

Podstawy prawne 

przetwarzania 

art. 9 ust. 2 lit h)  RODO  

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt. 1 

ust. o służbie medycyny pracy, § 10 ust.1 rozp. w sprawie rodzajów 

dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej 

prowadzenie i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów 

Odbiorcy danych Państwa dane są udostępniane: 

• podwykonawcom przetwarzającym dane w naszym imieniu na 

podstawie zawartych umów powierzenia, 

• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

O szczegóły możecie Państwo dopytać nas indywidualnie. 

Przekazywanie 

danych  

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych  

Państwa prawa  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (po upływie okresu 

archiwizacji dokumentacji) lub do danych pobranych na 

podstawie zgód, 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(za wyjątkiem danych, które zgodnie z przepisami prawa 

musieliśmy od Państwa pobrać), 

Okres 

przechowywania  

danych osobowych  

20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 

ostatniego wpisu, 

40 lat po ustaniu narażenia w odniesieniu do pracowników zawodowo 

narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 

4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa 

w przepisach wydawanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (§ 12 ust.1 rozp. w sprawie rodzajów 

dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej 

prowadzenie i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów) 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Informacja o 

podejmowaniu 

zautomatyzowanych 

decyzji  

W oparciu o przekazane przez Państwa dane nie będziemy podejmowali 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania  
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