
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Spółka Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” w Radomsku 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko 
b) za pomocą adresu e-mail: poradnia@auto-med.pl 
c) telefonicznie: 44 683 58 04 
 

W Spółce Lekarzy Specjalistów „Auto-Med”  wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą 
elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@auto-med.pl. Z inspektorem  można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. 
Cel przetwarzania danych: ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy,  sprawowanie 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad  pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących, stwierdzenie chorób zawodowych, 

wykonywanie badań profilaktycznych osób przyjmowanych do pracy, wykonywania badań umożliwiających wczesną diagnostykę 

chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywana pracą, przeprowadzenie badań i wydanie zaświadczenia dla osób, 

które  w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla  

zdrowia.  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:art.9 ust. 2 pkt h Rodo oraz przepisy prawa
1
 

Odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: do czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa związanych z 

czasem przechowywania dokumentacji medycznej(co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym dokonano ostatniego wpisu, a w przypadku pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne, 

które mogą być przyczyna choroby po upływie 40 lat po ustaniu narażenia) 

Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do swoich danych-czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych  oraz otrzymania ich kopii 

 prawo do sprostowania-czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub 
zdezaktualizowały się 

 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; 
 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów rozporządzenia ogólnego  danych 

osobowych.  

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w recepcji „Auto-Med” lub za pomocą e-mail: iod@auto-med.pl. 
 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r.;  
 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości realizacji świadczeń związanych ze służbą medycyny pracy.  

 

                                                           
1  Ustawa z dn. 27.06.1999  o służbie medycyny pracy Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.30.06.2009 r. w sprawie w sprawie chorób zawodowych, 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dn.1.08.2002 r w sprawie sposobu    
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.30.05.1996 w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych  w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o 
uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.26.08.2014 r w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych  kursów zawodowych oraz 
uczestników studiów  doktoranckich, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.07.2010 r.  w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny 
pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów . 


