Klauzula informacyjna dot. prowadzenia dokumentacji wypadkowej i chorobowej
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia
w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, e-mail: daneosobowe@zdz.bialystok.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

Zawodowego

• ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
• ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
• ustalenia przyczyny powstania choroby zawodowej,
• archiwizacyjnych
na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr. 105, poz. 870), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 227 poz. 2298), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia
za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w
drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 924), Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367)
oraz innych aktów prawnych regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
• umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń i ochrony praw z tytułu prowadzonej przez
niego działalności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu lub
cofnięcia zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz obsługa prawna Administratora, a na Pani/Pana
wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia procentowanego
uszczerbku na zdrowiu.
Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, cofnięcia udzielonej zgody, przeniesienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w
tym zakresie.
Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy i wynika z wyżej wskazanych aktów
prawnych.
Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

