
Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy o pracę 
 

1. Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L nr 119, dalej „RODO”), 
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dynamic Medical 
Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław („Spółka” 
lub „Administrator”).  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
Administratorem pod adresem e-mail bok@dynamicmedicalcenter.pl, za pośrednictwem 
numeru telefonu +48 721 704 704 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: 
iodo@dynamicmedicalcenter.pl. 

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: 
• podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę oraz w celu realizacji samej 

umowy o pracę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie 

rozliczania umów o pracę, w szczególności w odniesieniu do obowiązków 
ubezpieczeniowych, podatkowych oraz archiwizacji dokumentacji pracowniczej, jak 
również odnoszących się do korzystania przez pracownika z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub innych form pomocy socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO); 

• związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji 
prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia 
roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na 
terenie firmy, ochrony mienia (w tym poprzez monitoring wizyjny) oraz wszelkich 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• wskazanym w treści ewentualnej zgody przez pracownika (na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO). 

5. Podanie danych osobowych przez pracownika stanowi wymóg przepisów prawa celem 
zawarcia umowy o pracę i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji. Brak podania danych 
osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie, jak również korzystanie z 
praw wynikających ze stosunku pracy. Podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne, 
niemniej jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania 
ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. 

6. Co do zasady, Administrator nie przekazuje danych osobowych poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
W przypadku transferu, Administrator podejmuje niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
międzynarodowy transfer danych osobowych odbywa się w bezpiecznych warunkach, tak, 
aby Pani/Pana prawa i interesy były zawsze chronione. Transfery do usługodawców i 
innych osób trzecich będą zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w 
stosownych przypadkach, także przez inne gwarancje, takie jak standardowe klauzule 
umowne wydane przez Komisję Europejską. 

7. Dane mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów realizujących na jego 
rzecz usługi. W przypadku każdego takiego odbiorcy Administrator zapewnia, iż odbywa 
się to w ramach wykonania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
zawartej na podstawie przepisów RODO. W pozostałych przypadkach udostępnienie 
danych następuje na rzecz innych administratorów danych na mocy przepisów prawa lub 
innej podstawy wynikającej z art. 6 ust. 1 RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 
• w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - do czasu jej 

cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania umowy o pracę, 



• do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z obowiązkami 
ubezpieczeniowymi i podatkowymi (nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym dane zdarzenie miało miejsce), 

• po zakończeniu umowy o pracę przez okres związany z przedawnieniem roszczeń 
wynikających ze stosunku pracy (nie dłużej niż 10 lat),  

• po zakończeniu umowy o pracę przez okres wymagany przepisami prawa w celu 
archiwizacji danych (10 lub 50 lat). 

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku uznania, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez 
Administratora narusza prawo. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


