Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologiczne Centrum
Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , mające siedzibę przy ul. Karmelicka
7, 20-081 Lublin.;

3. SCK UM w Lublinie powołało Inspektora Ochrony Danych.
4. Pani/Pan może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

iod@sck.lublin.pl;
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji pracowników
zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 4
marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgłoszenia pracownika
i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji
o zwolnieniach, prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń,
obliczanie składek ZUS. Cele realizowane są na podstawie: umowy o pracę, ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), Rozporządzenie
MRPiPS z 7 grudnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 2345), ustawie z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione przepisami
prawa;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 5 jednak
nie mniej niż czas określony w podstawie prawnej określonej w pkt. 5.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia w granicach dozwolonych przez przepisy prawa, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 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.
10.Podczas przetwarzania Pani/Pana danych nie odbywa się zautomatyzowane
podejmowanie decyzji na podstawie profilowania.

