
 

Szanowni Państwo! 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą 
w Kielcach 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A, zwany dalej WOMP. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Radziszewski e-mail: iod@5de.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności kontrolnych, na podstawie 

art. 9 ust 2 lit. h) RODO oraz na postawie art.17 pkt. 2, art. 18 ust. 1 przy zastosowaniu art. 19 pkt. 
1 ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2019.1175 ze zm.). 

4. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa oraz umów mających uzasadnienie w obowiązującym porządku prawnym. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwalna „A”) z wyłączeniem 
danych znajdujących się w formularzach kontroli i wystąpieniu pokontrolnym, które będą 
przetwarzane przez okres 10 lat. W przypadku, w którym dokumentacja związana z postępowaniem 
kontrolnym stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub 
pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane 
dane podlegają zniszczeniu.  

6. W odniesieniu do danych znajdujących się w aktach kontroli posiada Pani/Pan prawo dostępu do ich 
treści, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu - w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO i inne przepisy dot. przetwarzania danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych stanowi obowiązek podmiotu uczestniczącego w czynnościach 
kontrolnych wynikający z podstaw prawnych celu przetwarzania, o których mowa w pkt. 3. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
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