
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PRACOWNIKA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 
(RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. 
z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP 
585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26 (dalej: 
Administrator) 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pcrsopot.pl 

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych jest zatrudnienie, prowadzenie akt osobowych, 
dokumentacji pracowniczej, przyznawanie świadczeń socjalnych, a także realizacja prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora. 

4. Zebrane dane osobowe pracownika, będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej 
przetwarzania, w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa w szczególności art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
i b) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Odbiorcami przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO 
są banki, podmioty wykonujące badania kontrolne i okresowe pracowników, podmioty 
zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, podmioty zajmujące się obsługą 
prawną Administratora firmy archiwizujące dokumenty, podmioty na rzecz których wyraził 
Pan/Pani zgodę na potrącenia z listy płac takie jak Izby, Związki Zawodowe, Pracownicza 
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, firmy 
ubezpieczeniowe. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w tym przez okres zatrudnienia, a także przez okres 50 lat od dnia, w którym stosunek pracy 
uległ rozwiązaniu lub wygasł zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1383 ze zm.). 

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 
Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani 
w przypadku danych przetwarzanych bez właściwej, ważnej podstawy prawnej. Ma 
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce 
Pan/Pani zwykłego pobytu. 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 

9. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ZLECENIOBIORCY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 
(RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

2. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. 
z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP 
585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26 (dalej: 
Administrator). 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pcrsopot.pl 

4. Celem przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora jest zawarcie i realizacja 
umowy cywilnoprawnej oraz jej rozliczenie finansowe, prowadzenie dokumentacji 
związanej z wynagrodzeniem i jej archiwizacja.  

5. Zebrane dane osobowe, będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej 
przetwarzania.  Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), 
c) i f) RODO. 

6. Odbiorcami przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO 
są odbiorcy uprawnieni do rozliczania i kontroli działalności Spółki z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące obsługę księgową, kadrową i 
prawną Spółki, firma hostingowa dostarczająca usługi poczty elektronicznej na rzecz Spółki, 
operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi teleinformatyczne na rzecz Spółki. Podane 
przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).banki, podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną Administratora, firmy archiwizujące dokumenty oraz inne podmioty na rzecz 
których wyraził Pan/Pani zgodę na potrącenia należności z wynagrodzenia należnego 
Pani/Panu zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną  

7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego 
wypełniania obowiązków ustawowych i umownych związanych z zawarciem i realizacją 
umowy w szczególności z informacją o wysokości wynagrodzenia na podstawie którego 
następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (jest to okres realizacji umowy, a 
także okres 50 lat od dnia w którym umowa została rozwiązana lub wygasła zgodnie z art. 
125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.). 

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 
Prawo do usunięcia danych jak także ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Panu/Pani w przypadku danych przetwarzanych bez właściwej, ważnej podstawy prawnej. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na 
miejsce Pan/Pani zwykłego pobytu. 

9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 
realizacji umowy, co wynika w szczególności z art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1383 ze zm.). 

10. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych WSPÓŁPRACOWNIKA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 
(RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. 
z siedzibą w Sopocie, 81-759  Sopot, ul. Grunwaldzka  1-3, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP 
585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26 (dalej: 
Administrator) 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pcrsopot.pl 

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora jest zawarcie, realizacja oraz 
rozliczanie finansowe umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą. 

4. Zebrane dane osobowe, będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej 
przetwarzania.  Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i 
lit. c) RODO. Podstawą prawną dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń jest art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 

5. Odbiorcami przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO 
są odbiorcy uprawnieni do rozliczania i kontroli działalności Spółki z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące obsługę księgową, kadrową i 
prawną Spółki, firma hostingowa dostarczająca usługi poczty elektronicznej na rzecz Spółki, 
operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi teleinformatyczne na rzecz Spółki, banki, 
podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Administratora, archiwizujące dokumenty. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza 
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego 
wypełniania obowiązków ustawowych i umownych związanych z zawarciem i realizacją 
umowy w szczególności związanych z należnościami publicznoprawnymi (m.in. art. 70 
ustawy Ordynacja podatkowa tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) potencjalnymi 
roszczeniami cywilnoprawnymi Stron umowy oraz obowiązkiem wynikającym z 
przechowywania dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

7.  Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 
Prawo do usunięcia danych jak także ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Panu/Pani w przypadku danych przetwarzanych bez właściwej, ważnej podstawy prawnej. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na 
miejsce Pan/Pani zwykłego pobytu. 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 
wykonania umowy, co wynika z art. 27 ustawy o działalności leczniczej (t.j.  Dz. U. z 2018 
r. poz. 160), stanowiącego podstawę prawną zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych oraz art. 3 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). 

9. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. 

 

 


