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Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 

maja 2016 r (dalej zwanym RODO). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w 

Gdańsku ul. Okrąg 1B. 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest możliwy za pomocą 

e-maila: iod@womp.gda.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

1) wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów Kodeksu cywilnego 

dotyczących umów zlecenia/o dzieło, w tym wypłaty wynagrodzenia, 

2) wykonywania obowiązków zleceniodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, w tym 

zakresie zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazywania 

dokumentów rozliczeniowych, 

3) wykonywania obowiązków zleceniodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, 

4) wykonywania obowiązków zleceniodawcy wynikających z przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla 

wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z uwagi na: 

1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze 

zlecenie oraz w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, sądom, organom egzekucyjnym, organowi rentowemu, organom podatkowym, 

organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po 

zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres 

wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w 

szczególności ZUS. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia. 
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9.  Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże 

uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 


