
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” w Radomsku,                                   
Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko 
b) za pomocą adresu e-mail: poradnia@auto-med.pl  
c) telefonicznie44 683 58 04 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Agnieszka Szłyk-Krzysik, 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 danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  w celach związanych z zawarciem i realizacją  umowy                            
o pracę (art.6 ust.1 lit.b), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 
ust.1 lit. c), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, gdy przetwarzane dane będą wymagać Pana/Pani zgody.  

4. Podanie danych związanych z zatrudnieniem jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,                                     
w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks Pracy. Brak ich podania skutkuje brakiem 
możliwości nawiązania stosunku pracy. 

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom  upoważnionym  na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie 
niezbędnym do tych czynności (serwis IT, biuro rachunkowe) 

6. Pana/Pani dane przechowywane będą do  czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa,  
związanymi  z czasem przechowywania  akt osobowych pracowników. 

7. 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; 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

rozporządzenia ogólnego  danych osobowych.  

 

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

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.; 

 
 

Oświadczam, że zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną 
służącą do zbierania danych osobowych 

w Spółce Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” w Radomsku 
i jest ona dla mnie zrozumiała. 

 
 
 
 
 
Radomsko, dn……………………….                                                           …….……………………………..…………………………. 
                                                                                                    Czytelny podpis pracownika (imię i nazwisko) 
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