Informacja dla pracownika dotycząca przetwarzania jego danych osobowych przez
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Kontradmirała profesora Wiesława ŁASIŃSKIEGO w Gdańsku
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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
- 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
- ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
- adres e-mail: sekretariat@7szmw.pl;
- tel.: 58 5526301.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej z Przychodnią to:
adres e-mail: iod@7szmw.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie
świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w 7 Szpitalu Marynarki
Wojennej w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje
publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w „Instrukcji kancelaryjnej”
wynikającej z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
(z wyłączeniem art. 17 pkt 3 rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania1.
10. 7 Szpital Marynarki Wojennej objęty jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony
jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych,
sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego
sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach
regulujących porządek pracy w Spółce.
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………………………………….
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„Profilowanie” - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. (art. 4 pkt 4 rozporządzenia)

