
Kto przetwarza Państwa dane osobowe 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, 
Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, 
REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80 00, fax: (12) 646 89 30. 
 

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze 
danych w zakresie zapewnienia wykonania przez personel medyczny oraz inne osoby 
wykonujące pracę w Szpitalu, szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.  Obowiązek ten 
został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. Poz. 
2398). 
 

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie 

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: 
• imię, nazwisko, numer PESEL, w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, której dotyczy 

obowiązek wykonania szczepień ochronnych przeciw COVID-19; 
• nazwa komórki organizacyjnej, w celu identyfikacji miejsca świadczenia pracy; 
• informacje o zaszczepieniu, data ważności, w celu stwierdzenia wykonania obowiązku 

szczepień przez daną osobę.  
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie 
następujących przesłanek: 

• Art. 6. Ust. 1. Pkt. c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze - w odniesieniu do danych ogólnych zawartych w 
rejestrze; 

• Art. 9. Ust. 2. Pkt. b) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązków i 
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o 
ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego – w zakresie 
danych osobowych dotyczących zdrowia zawartych w rejestrze. 

• Art. 9. Ust. 2. Pkt. h) przetwarzania niezbędnego do celów profilaktyki zdrowotnej lub 
medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego  – w zakresie danych osobowych dotyczących 
zdrowia zawartych w rejestrze. 

 
Ponadto podstawą do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych są przepisy 
Kodeksu Pracy: Art. 22-1. Ust. 4. oraz Ust. 5. 
 



Jak długo będą przetwarzane Państwa dane 

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż do wygaśnięcia obowiązku posiadania 
szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 lub do końca miesiąca, w którym nastąpiło 
rozwiązanie stosunku zatrudnienia osoby, której te dane dotyczą. 
 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będą w trakcie przetwarzania przekazywane zewnętrznym 
podmiotom przetwarzającym, do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na 
podstawie umowy zawartej z dostawcami serwisów informatycznych: 

• Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland 
kontakt: https://support.google.com/ 
Z zasadami przetwarzania danych przez procesora można się zapoznać tutaj: 
https://policies.google.com/?hl=pl  

Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia działania formularzy i innych usług informatycznych 
niezbędnych do prowadzenia rejestru wykonania szczepień COVID-19. 
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że zostanie 
wprowadzony taki obowiązek przepisami prawa lub zwrócą się o ich udostępnienie podmioty 
do tego upoważnione.  
 

Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji 

Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania. 
 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich 
danych osobowych, oraz: 

• prawo do sprostowania błędnych danych; 
• prawo do uzyskania kopii danych; 
• prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania; 
• prawo do wnioskowania o usunięcie danych. 

Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej 
zwłoki, zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne 
wymagania i przepisy prawa. 
 
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

https://support.google.com/
https://policies.google.com/?hl=pl
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


 

Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: 
• Telefon kontaktowy: (12) 646 88 88 
• Adres poczty elektronicznej: rodo@rydygierkrakow.pl 

Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w 
dowolnej formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej. 
 

Podstawa prawna niniejszych informacji 

Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie 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 - RODO) 


