Ochrona danych osobowych - Informacja dla pracowników
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Szanowna Pani, Szanowny Panie
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej:
„Administratorem”.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
lub telefonując pod numery: centrala w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35: 32 3581 200, centrala
w lokalizacji przy ul. Medyków 14: 32 7894 000.
3. Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym możesz skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres, telefonując pod numer:
32 3581 524 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uck.katowice.pl
4. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podstawą prawną
przetwarzania pozyskanych danych są głównie: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy
oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO*. Podanie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez
Kodeks Pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celu
określonego w punkcie 4. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator nie zamierza przekazywać
ani do organizacji międzynarodowych.
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7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisem prawa.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W przypadku danych, które przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę
w każdej chwili masz prawo do żądania ich usunięcia na zasadzie cofnięcia zgody
z uwzględnieniem zasad wyznaczonych właściwymi normami prawa i konsekwencji, jakie może to
nieść dla możliwości realizacji celu określonego w punkcie 4. W przypadku, gdy obowiązujące
przepisy prawa obligują Administratora do przechowania danych w określonym okresie czasu,
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest w tym okresie wyłączone.
9. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego
prawa.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
* RODO - Rozporządzenie 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)

