
Obowiązek informacyjny dla pracowników  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w 

Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, działająca na podstawie wpisu do Rejestru 
Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 266; REGON 
052204334, NIP 542-28-06-515. Kontakt: biuro@wsmed.pl 

2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się, pisząc na adres: 
inspektor@ochronadanych.hub.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zapisów Kodeksu Pracy oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków 
określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa. 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 
prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ustania stosunku 
pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 

7. Informujemy o prowadzonym w siedzibie ADO monitoringu wizyjnym oraz o innych formach 
monitoringu, stosowanych przez Pracodawcę, zgodnie z art. 223 Kodeksu Pracy 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Ich niepodanie 
spowoduje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie przekazuje 
danych do państw trzecich. 
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