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Obowiązek informacyjny dla pracowników 

Szanowny Pracowniku,  

wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia 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), dalej jako RODO, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą 

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO. 

 

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: 

a) osobiście w siedzibie ADO, 

b) drogą listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12, 53-413 

Wrocław, 

c) poprzez e-mail: iod@dco.com.pl. 

 

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celach niezbędnych do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.: realizacji praw i obowiązków 

wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności ustawy z dnia 26.06.1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 917), prowadzenia rozliczeń z pracownikami (na podst. art. 6 pkt 1 lit. 

c RODO), 

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia 

bezpieczeństwa i poprawności przetwarzania danych w systemach informatycznych (tzw. logi, w 

których zapisywane są automatycznie m.in. numery IP komputerów, loginy), zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia przez system monitoringu wizyjnego stosowanego przez administratora 

w siedzibie ADO zlokalizowanej we Wrocławiu, przy pl. Hirszfelda 12, a także w Oddziale Radioterapii 

w Legnicy, zlokalizowanym przy ul. Iwaszkiewicza 5 oraz w Oddziale Radioterapii w Jeleniej Górze, 

zlokalizowanym przy ul. Ogińskiego 6 pracownikami (na podst. art. 6 pkt 1 lit. f RODO), 

c) umieszczenia wizerunku na identyfikatorze służbowym, będącym jednocześnie kartą dostępu do 

pomieszczeń służbowych szczególnie chronionych oraz wykorzystania go do pomiaru temperatury 

ciała w bramce termowizyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi, jego 

współpracownikom oraz pacjentom DCO – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez 

pracownika (na podst. art. 6 pkt 1 lit. a RODO). 

 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

przetwarzania danych osobowych, przez okres wynikający z prawa wewnętrznego ADO (Jednolity Rzeczowy 

Wykaz Akt) oraz wynikający z prawa powszechnie obowiązującego. Dane pozyskane w związku z 

monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane do 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale 

usunięte, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np.: wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być 

przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów. Czas przetwarzania danych w logach systemów informatycznych to nie więcej niż rok.  

Dane przetwarzane na podstawie zgody - przez okres wynikający ze stosunku pracy świadczonej na rzecz 

Administratora lub do czasu wycofania zgody. 

 

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania i realizacji 

stosunku pracy. Odmowa udostępnienia przez Ciebie danych spowoduje konieczność rozwiązania stosunku 

pracy zawartego pomiędzy Tobą a ADO. 

 

6. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, o ile przetwarzanie to nie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego 

ciążącego na ADO. Przysługuje Ci także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 
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7. Twoje dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Twoje dane 

osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (np. Policja, 

Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

Twoje dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ADO, 

takim jak np. firmy świadczące usługi i wsparcie informatyczne, podmiotom organizującym szkolenia, 

zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, 

innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym przez 

Ciebie w osobnych oświadczeniach. 

 

8. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, 

w tym profilowaniu przy realizacji stosunku pracy. 

 

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,                   

00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl  


