Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców podejmujących pracę w Tarnogórskim
Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Zgodnie z art. 13 oraz art. 15 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórski Ośrodek Terapii
Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul. Karłuszowiec 11, 42-620 Tarnowskie Góry, tel. 32 769 00 01/ 02
2) Inspektorem ochrony danych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki
i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest pani
Magdalena Kandziora- Hora, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail:
totu-zoz@wp.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem
3) Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej
w celu jej wykonania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia
i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych nie będzie
możliwe zrealizowanie ww. celu.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust.
1 lit. b i c RODO konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń
finansowych, w tym podatkowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy
cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń
z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego. Natomiast Pani/Pana listy płac,
karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie
podstawy wymiaru emerytury lub renty będziemy przechowywać przez okres 10 lat.
6) Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
oraz organom lub podmiotom Publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
7) Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania, o którym mowa w art. 22* RODO.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania da nich
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

