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1. Cel procedury. 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie właściwych standardów w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji. 

 
2. Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest ustalenie zasad postępowania przy rekrutacji osób, w trakcie trwania 
zatrudnienia oraz podczas zakończenia lub zmiany warunków pracy.  
 

3. Zakres stosowania 
Procedura obowiązuje wszystkich zatrudnionych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w 
Lwówku Śląskim.       
 

4. Sposób postępowania  
Proces zarządzania zasobami ludzkimi regulują: 
 Kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi, 
 Regulamin pracy, 
 Regulamin wynagradzania,  
 Proces adaptacji zawodowej dla osób nowozatrudnionych. 
 

4.1. Rekrutacja personelu   
4.1.1. Dobór personelu na poszczególne stanowiska pracy realizowany jest w oparciu o ustalone 

wymagania oraz ocenę kadry kierowniczej. 
 

4.1.2. Wymagania stawiane poszczególnym zatrudnionym na określonych stanowiskach ujęte są  
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które obejmuje minimalne kwalifikacje 
niezbędne do pracy na danym stanowisku. 

 
4.1.3. Potrzeba zatrudnienia nowego pracownika zgłaszana jest przez kierowników komórek 

organizacyjnych do Działu Kadr i Płac.  
 
4.1.4. Dział Kadr i Płac przekazuje wniosek do Prezesa Zarządu, który podejmuje decyzję o 

zasadności zatrudnienia nowej osoby.  
 
4.1.5. Kierownik Działu Kadr i Płac z właściwym kierownikiem komórki organizacyjnej 

przeprowadzają proces rekrutacji, który w zależności od potrzeb i możliwości obejmuje 
rekrutację wewnętrzną bądź rekrutację zewnętrzną. Przeprowadzenie procesu rekrutacji może 
zostać powierzone komisji powołanej przez Prezesa Zarządu.  

 
4.1.6. Dział Kadr i Płac w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej określa wymagania 

stawiane nowemu pracownikowi. 
 

4.1.7. Dział Kadr i Płac zobowiązany jest dopełnić obowiązków wynikających z RODO, w tym celu 
należy stosować: 
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 klauzule informacyjną  o przetwarzaniu danych wobec kandydatów do pracy stanowiącą 
załącznik nr 1,  F-6/2022/PI/01. 

 pozyskać od osób ubiegających się o pracę zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celu realizacji procesu rekrutacji – zgoda niezbędna oraz zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgoda 
dodatkowa, nie wymagana do zawarcia umowy - załącznik nr 1, F-6/2022/PI/01. 

 
4.1.8. Po otrzymaniu aplikacji (cv, list motywacyjny) od kandydatów na dane stanowisko Dział Kadr 

przeprowadza weryfikację kandydatów: 
 
 pod kątem zgodności profilu kandydata ze stawianymi przez podmiot leczniczy 

wymaganiami, 
 pod kątem przeszłości zawodowej (np. rzetelność informacji zawartych w cv/ życiorysie, 

świadectwa pracy, referencje, certyfikaty z odbytych szkoleń, oryginalność przedstawionych 
dokumentów, kompletność/ ciągłość przedstawionego życiorysu itd. (z przeprowadzanej 
weryfikacji przygotowywane jest notatka),  

 osoby chętne do zatrudnienia wyrażają w formie pisemnej zgodę na przetwarzanie swoich 
danych w postępowaniu rekrutacyjnych jak wyżej 4.1.7. 

 osoby chętne do zatrudnienia w porozumieniu z pracownikiem Działu Kadr określają sposób 
postępowania ze swoją dokumentacją osobową w przypadku rekrutacji zakończonej 
niepowodzeniem jak wyżej 4.1.7 

 
4.1.8. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji Dział Kadr przygotowuje listę kandydatów. 
 
4.1.9. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej następuje weryfikacja kompetencji kandydata na dane 
stanowisko. W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrany zostaje kandydat do 
zatrudnienia. (w przypadku braku wyboru kandydatów – proces rekrutacji zostaje powtórzony). 
 
4.1.10. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Prezes Zarządu  
 
4.1.11. Każda nowozatrudniona osoba przechodzi wymagane badania profilaktyczne, szkolenia z 
zakresu BHP, ochrony danych, higieny szpitalnej i epidemiologii mający kontakt z materiałem 
zakaźnym, a także szkolenie dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania (obejmującego zasady 
związane funkcjonowaniem wszystkich wdrożonych systemów zarządzania). W tym cel stosuje się 
kartę obiegową przy przyjęciu nowego pracownika na podstawie umowy o pracę/umowy 
zlecenia/umowy cywilnoprawnej, stanowiącą załącznik nr 2 F –6/2022/PI/02. 
 
4.1.12. Każda nowozatrudniona osoba zobowiązana jest do podpisania dokumentu „Oświadczenie o 
zachowaniu poufności” załącznik nr 3 F – 6/2022/PI/03. Oświadczenie pobiera Inspektor ochrony 
danych podczas szkolenia, oświadczenia przechowywane są w Dziale Kadr i Płac. 
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4.2. Obsługa zatrudnienia  
4.2.1. Każdy pracownik posiada udokumentowany zakres praw i obowiązków, który znajduje się w 

teczce personalnej.  
4.2.2. Każda z osób zatrudnionych na umowę o (pracę, zlecenie, dzieło)  zapoznała się z klauzulą 

informacyjną stanowiącą załącznik nr  4 - F 06/2022/PI/04 
4.2.3. Sposób przydzielania uprawnień związany z: 

 dostępem do pomieszczeń, 
 dostępem do systemu informatycznego, 
 zasobów informatycznych 
reguluje procedura „Zarządzania uprawnieniami” – 5/2022/PI 

4.2.4. Wszelkie uprawnienia nadawane są zgodnie z procedurą „Zarządzania uprawnieniami” – 
5/2022/PI 

4.2.5. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do pracowników w razie naruszenia zasad 
wynikających z zapisów zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji reguluje Kodeks pracy.  

 
4.3. Zakończenie lub zmiana zatrudnienia  
4.3.1. W przypadku zmiany zatrudnienia, kierownik komórki organizacyjnej/przełożony danej osoby 

odpowiada za: 
 aktualność praw i obowiązków pracownika,  
 aktualność przyznanych uprawnień zgodnie z opisem postępowania zawartym w procedurze 

„Zarządzania uprawnieniami” – 5/2022/PI, 
 adekwatność przyznanych zasobów zgodnie z opisem postępowania zawartym w Procedurze  

„Zarządzanie uprawnieniami” – 5/2022/PI. 
 
4.3.2. W przypadku zakończenia zatrudnienia pracownik należy zapewnić, że wszelkie przyznane 

pracownikowi zasoby i uprawnienia zostaną odebrane,  stosuje się przy tym załącznik nr 1 do 
procedury 5/2022/PI, F-5/2022/PI-1 wniosku nadanie /odebranie zmiana / uprawnień/zasobów 
informatycznych i potwierdzenia nadanie /odebranie zmiany / uprawnień/ zasobów 
informatycznych oraz kartę obiegową stanowiącej załącznik nr 5 -  F 06/2022/PI -5 
 

4.3.3. Osoba kończąca zatrudnienie zobligowana jest do zebrania wszystkich wymaganych podpisów 
znajdujących się na „Karcie obiegowej” w tym: 

 przekazać wszelkie dokumenty i informacje związane z wykonywaną pracą - podpis  
bezpośredniemu przełożonemu 

 dokonać rozliczenia w zakresie przyznanych uprawnień i zasobów w związku z 
wykonywaną pracą– podpis Inspektora Ochrony Danych. IOD poprzez złożenie podpisu 
na Karcie obiegowej, potwierdza ostateczne odebranie uprawnień nadanych zgodnie z 
procedurą 5/2022/PI Zarządzanie uprawnieniami.   

 dokonać rozliczenia odzieży i sprzętu ochronnego, środków higieny osobistej itp. – 
podpis Specjalisty ds. BHP 

 dokonać rozliczenia pieczątek – podpis pracownika Działu Organizacji i Marketingu 
 dokonać rozliczenie ubezpieczenia grupowego, zaliczek i kasy – podpis Z-cy Głównego 

Księgowego. 
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4.3.4. Kierownik Działu Kadr i Płac w momencie uzyskania informacji o rozwiązaniu umowy o pracę 

w terminie 7 dni, przed datą rozwiązania umowy o pracę, wydaje Pracownikowi powyższą kartę 
w celu rozliczenia Pracownika z Zakładem Pracy.  Po zebraniu wszystkich podpisów Pracownik 
ostatnim dniu pracy zdaje kartę do Działu Kadr i odbiera Świadectwo Pracy. 
 

4.3.5. W przypadkach skrajnego naruszenia zasad obowiązujących w Systemie Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji istnieje możliwość zwolnienia dyscyplinarnego polegającego na 
natychmiastowym odebraniu wszelkich zasobów pracownika i wyprowadzeniu go poza granice 
organizacji. 
 

4.3.6. Osoby podejmujące staż, praktykę studencką /zawodową, przechodzą wymagane szkolenia 
analogicznie jak osoby zatrudnione. W tym celu stosuje się kartę obiegową stanowiącą 
Załącznik nr 6 F-06/2022/PI/06 oraz zapoznają się z klauzulą informacyjną dla 
praktykanta/stażysty stanowiącą załącznik nr 7 F-06/2022/PI/07.   

 
5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
5.1 Za wdrożenie procedury  odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 
 
5.2 Kierownik Działu Kadr jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji/ zwalniania 

osoby.  
 
5.3 Za nadzór nad realizacją procedury odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych.  
 
6. Dokumenty związane 

 Procedura – „Zarządzanie uprawnieniami”      5/2022/PI 
 
 

 
7. Załączniki  
Załącznik nr 1  Klauzule informacyjną o przetwarzaniu danych                                   F-6/2022/PI/01 
         wobec kandydatów do pracy 
Załącznik nr 2  Karta obiegową przy przyjęciu nowego pracowni  na podstawie  
                         umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy cywilnoprawnej                    F-6/2022/PI/02 
Załącznik nr 3  Oświadczenie o zachowaniu poufności                                                 F-6/2022/PI/03 
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych wobec  
                        osób zatrudnionych                                                                                 F-6/2022/PI/04 
Załącznik nr 5 Karta obiegowa przy rozwiązaniu umowy o pracę/ 
                        umowy zlecenia/umowy cywilnoprawnej                                               F-6/2022/PI/05 
Załącznik nr 6 Karta obiegowa przy przyjęciu na praktykę / staż                                  F-6/2022/PI 06 
Załącznik nr 7  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla  
                         stażystów/praktykantów                                                                         F-6/2022/PI-7 
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8. Kontrola przebiegu procedury 
Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełnią Kierownik Działu 
Kadr i Płac i Inspektor Ochrony Danych (każdy w swoim zakresie).  

 
9. Terminologia 

 
Właściciel aktywów - Właściciel obszaru gdzie przetwarza się dane (np. kierownicy działów) 

 
10. Rozdzielnik procedury  

 Oryginał - Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
 do dyspozycji wszystkich zatrudnionych poprzez intranet 

 
 
 
 



 

 

Nazwa i nr  dokumentu 
PROCEDURA 

6/2022/PI   
Tytuł 

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
LUDZKIMI 

 
Str.7/ 17 
 
Nr zmiany: 1 

 
ISO/ IEC 27001: 2017 

Dotyczy: 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 

Nr. wydania: 1 
 
Data: 30.09.2022 r. 

 
 

Sporządził :  
 
 
 

Sprawdził: Zatwierdził: 

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy Pełnomocnika  ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania    
Data zmiany: 26.10.2022 r. 

 

…....................................................... 
(komórka organizacja - pieczątka) 
 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ 
(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej) 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu i zobowiązuję się do jego stosowania 
L.p Nazwisko i imię Stanowisko Data Podpis 
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KARTA ZMIAN 
Rodzaj dokumentu: 
PROCEDURA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA 
BEZPIECZEŃSTWEM 
INFORMACJI 

Nr dokumentu: 
6/2022/PI 

Tytuł dokumentu: 
 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
 

Nr wydania: 
1 

Data wydania: 
30.09.2022 

Lp. Nr 
zmiany 

Data wprowadzenia 
zmiany 

Strona i punkt 
objęte zmianą 

Krótka charakterystyka zmiany 

1 1 26.10.2022 r.  Załącznik nr 
2, Załącznik 
nr 5 

Dodanie wiersza dotyczącego przyznania i 
odebrania szafki na ubrania.  
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Załącznik nr 1 dwustronny 
F-6/2022/PI/01 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
(zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 
1. Administrator Danych Osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  z siedzibą w Lwówku Śląskim 
(KRS 0000315228)  (zwanej dalej: Spółka z o. o.), ul. Morcinka 7, 59-600, Lwówek Śląski, tel.: 75/782 01 04, e-mail: 
sekretariat@pczlwowek.pl. 
2. Inspektor Ochrony Danych: 
Spółka z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek 
pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy 
przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel: 75 / 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl. 
3.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
dobrowolnej zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w formie w jakiej została wyrażona, 
poprzez złożenie oświadczenia, na adres podany w pkt. 1 lub 2 bądź osobiście w siedzibie Spółki. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed jej wycofaniem. 
4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
upoważnionym pracownikom Spółki, odpowiedzialnym za sprawy kadrowe,   
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych: Spółka z o. o., nie zamierza 
przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, jednak  
nie dłużej niż 3 miesiące od momentu przesłania aplikacji na dane stanowisko.  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 
zgody do uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od 
zakończenia procesu rekrutacji. 
7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania danych (tj. nieprawidłowych bądź 
niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
niezgodnie z prawem), prawo do przenoszenia danych. 
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 
9. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji. Brak Pani/Pana zgody uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. 
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). 
Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

 

..…..…………………………………………….. 

czytelny podpis kandydata 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celu  realizacji procesu rekrutacji 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych, w tym również szczególnych kategorii danych osobowych (wrażliwych), przez 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (ul. Morcinka 7, 59-600, Lwówek Śląski), 
w celu realizacji procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące. Zostałam/em poinformowany/a o 
wszelkich przysługujących mi prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu  
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w szczególności zapoznałem/łam się z informacją  
o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy, dostępną na stronie www.pczlwowek.pl. 
 

………………………………………………. 
podpis kandydata 

 
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celu  realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych 
Ponadto, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, również w celu realizacji przyszłych procesów 
rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata  
od zakończenia procesu rekrutacji. 
 
 
 

……………………………………………………… 
podpis kandydata 
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  Załącznik nr 2  F-6/2022/PI/02 
Karta obiegowa przy przyjęciu nowego pracownika na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy cywilnoprawnej* 
Imię i nazwisko ……………………………………….. Stanowisko …………………………….  Data zatrudnienia …………… 

L.p. Jednostka organizacyjna /  
osoba odpowiedzialna 

Zakres czynności Data, podpis i pieczęć 
osoby odpowiedzialnej** 

Uwagi 

1.  
 
 

Dział Kadr i Płac 
III p. pokój 305/306 

Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia/podpisania umowy. 
Otrzymanie skierowania do lekarza medycyny pracy 

  

2. Wypełnienie dokumentacji dotyczącej przelewu wynagrodzenia i podatku. 
 

  

3. Potwierdzenie dostarczenia orzeczenia lekarskiego dotyczącego  braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania/podjęcia pracy na 

określonym stanowisku 

  

4. Specjalista ds. BHP /  
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 

II p. pokój 214 

 
Szkolenie z zakresu BHP i ppoż. 

  

5. Inspektor Ochrony Danych/ 
III p. pokój 307 

Szkolenie z zakresu ochrony danych / 
Szkolenie dot. zintegrowanego systemu zarządzania 

  

6. Specjalista ds. epidemiologii  
II p. pokój  213 

Szkolenie z zakresu higieny szpitalnej i epidemiologii 
 

  

7. Dział Księgowości 
III p. pokój 303 

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego (nieobowiązkowe)   

8. Naczelna Pielęgniarka 
III p pokój 312 

Przyznanie szafki na ubrania i przekazanie klucza 
(dotyczy pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników sekcji higieny pracujących w 

budynku Szpitala przy ul. Kościelnej 21 w Lwówku śląskim)  

  

9. Dział Kadr i Płac 
III p. pokój 305/306 

Podpisanie umowy 
Zdanie Karty obiegowej 

  

** w punkcie 3 Dział Kadr i Płac wpisuje datę wydania zaświadczenia przez lekarza Medycyny Pracy 
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Załącznik nr 3 
F-06/2022/PI/03 

„Oświadczenie o zachowaniu poufności” 

Ja, niżej podpisany/a  
 .............................................................. pracownik................................................................... 

(Imię i nazwisko)     (nazwa komórki organizacyjnej) 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i 

Polityki Bezpieczeństwa.  
2. Zobowiązuję się do przestrzegania ww. wymagań regulujących funkcjonowanie zakładu oraz do 

bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z powstałym 
stosunkiem pracy w tym: ochronie i postępowaniu z wiadomościami, stanowiącymi tajemnice służbową; 

3. Pracodawca może narzucić specjalne wymagania odnośnie zasad poufności wobec konkretnego zadania lub 
podmiotu. Wymagania takie również obowiązują Pracownika. Przed przystąpieniem do wykonania takich 
zadań Pracodawca poinformuje Pracownika o tych wymaganiach. 

4. Przez obowiązek, o jakim mowa w pkt. 2 rozumie się w szczególności zakaz:  
a) zapoznawania się przez Pracownika z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i 

innych nośników informacji itp. nie związanymi z jego zakresem prac, 
b) kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom 

trzecim, 
5. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem/zapoznałam się w związku z 

wykonywaniem obowiązków służbowych bądź innych wykonywanych zadań/ poleceń w Powiatowym 
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, a w szczególności nie będę: 
-ujawniać danych zawartych w eksploatowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. o systemach 
informatycznych, zwłaszcza danych osobowych znajdujących się w tych systemach, w tym ujawniać 
szczegółów technologicznych systemów oraz oprogramowania; 
- przetwarzać danych w sposób inny niż dopuszczony obowiązującymi procedurami Polityki 
Bezpieczeństwa; 

6. Zobowiązuje się do zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych. 
7. Naruszenie zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonującego w zakładzie może 

spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną. Pracodawca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania, 
jeżeli naruszenie tych zasad przez Pracownika spowoduje skutki finansowe obciążające Zakład.  

8. Poważne naruszenie zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonującego w Zakładzie 
upoważnia Pracodawcę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

9. Zasady wynikające z niniejszego oświadczenia realizowane są przy spełnieniu obowiązujących przepisów 
prawa. 

10. Zachowanie poufności dotyczy okresu zatrudnienia i po jego ustaniu.  
 
dnia ................                                                                                                        .................................................. 
                                                                             (podpis pracownika) 
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Załącznik nr 4  
F-06/2022/PI/04 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH 

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 
 
1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (KRS 0000315228)  (zwanej dalej: Spółka z o. o.), ul. 
Morcinka 7,  59-600, Lwówek Śląski, tel.: 75/782 01 04, e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl. 
2. Inspektor Ochrony Danych: Spółka z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych  
i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel: 75 / 
782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl. 
3.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach : 

a) zawarcia i realizacji umowy o (pracę, zlecenie, dzieło) zawartej ze Spółką, w szczególności:  prowadzenia 
akt osobowych, prowadzenia ewidencji pracowników, wystawianie umów o pracę, aneksów zmieniających 
warunki zatrudnienia, przygotowywanie, wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe i 
kontrolne, aktualizacja danych osobowych w systemach kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, 
zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, rozliczanie zwolnień lekarskich i zasiłków, 
rozliczanie listy płac i wypłata wynagrodzeń, wystawianie i wysyłka świadectw pracy, wystawianie i 
wysyłka PIT w tym archiwizacji dokumentacji pracowniczej, płacowej. 

b) umożliwienia osobie zatrudnionej korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych  
w prawie pracy np. realizacji ZFŚS. 

c) zapewnienia bezpieczeństwa i higiena pracy, w szczególności prowadzenie szkoleń, przygotowanie 
dokumentacji wypadków. 

d) zapewnienia organizacji szkoleń i konferencji. 
Spółka z o. o.  przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tzn. 
- gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, 
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce. 
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez Spółkę z 
o. o. lub osobę której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej w 
tym w związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych w szczególności: w ustawie z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks Pracy, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks Cywilny, ustawie z dnia 13 października 1998 o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 
W przypadku przetwarzania dokonanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej 
wycofania w formie w jakiej została wyrażona, poprzez złożenie oświadczenia, na adres podany w pkt. 2 lub 
pkt.1  lub osobiście w siedzibie Spółki. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
Pani/ Pana danych przed jej wycofaniem. 
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4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

a) podmiotom, organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności: ( ZUS, Urząd 
Skarbowy, NFZ MZ, sądy, prokuratura)   

b) upoważnionym pracownikom Spółki, odpowiedzialnym za sprawy kadrowe, płacowe, księgowe, 
informatyczne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  inne niezbędne przy realizacji i spełnienia zadań 
pracodawcy. 

c) podmiotom zewnętrznym, którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w 
związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności ( usługi związane z obsługą  
i utrzymaniem systemów IT, usługi laboratoryjne, ubezpieczeniowe, usługi prawne,), a także podmiotom, 
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

d) bank, z którego usług korzysta Spółka z o. o. przelewając wynagrodzenia. 
e) na stronie internetowej Spółki z o. o. w celu umożliwienia kontaktu z pracownikiem w związku  

z pełnioną funkcją/ zajmowanym stanowiskiem pracy w Spółce z o. o. 
f)  

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych: Spółka z o. o., 
nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres wymagany przepisami prawa, który zależny jest od celu jaki jest niezbędny do wykonania umowy bądź 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę z o. o.  (Przykład: akta pracownicze do 50 lat, 
dane do wykonania umowy do 10 lat z chwilą ustania stosunku pracy). W przypadku przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane 
osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji 
podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania danych (tj. nieprawidłowych 
bądź niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie danych 
odbywa się niezgodnie z prawem), prawo do przenoszenia danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ( o pracę, 
zlecenie, dzieło) oraz realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem. 
Konsekwencją niepodania danych może być: odmowa nawiązania stosunku pracy, brak możliwości korzystania z 
określonych świadczeń i szkoleń, utrudniona realizacja umowy. 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom 
podejmowanym w sposób zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą 
również wykorzystywane do profilowania. 

 

                                                                                                                                …………………………… 
                                                                                                                      Podpis  
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Załącznik nr 5 F-06/2022/PI/055 
Karta obiegowa przy rozwiązaniu umowy o pracę /umowy zlecenia/umowy cywilnoprawnej* 

Imię i nazwisko …………………………………………Stanowisko ……………….. Data rozwiązania stosunku pracy………………… 
 

L.p. Jednostka organizacyjna Zakres czynności Data, podpis i pieczęć 
osoby odpowiedzialnej 

1 Bezpośredni przełożony/ 
Właściciel aktywów 

 

Przekazanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z wykonywaną 
pracą/ dokonanie  

 

2. Specjalista ds. BHP /  
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 

II p. pokój 214 

Rozliczenie odzieży i sprzętu ochronnego, środków higieny osobistej itp.;  

3. Dział  Organizacji i Marketingu 
III p. pokój 307 

Rozliczenie  pieczątek; 
 

 
 

4. Dział Księgowości 
III p. pokój 303 

Rozliczenie ubezpieczenia grupowego, zaliczek, druków ścisłego 
zarachowania, kasy; 

 

5. Inspektor Ochrony Danych 
III p. pokój 307 

Rozliczenie w zakresie przyznanych uprawnień i zasobów w związku z 
wykonywaną pracą.1 

 

6. Naczelna Pielęgniarka 
III p pokój 312 

Odebranie klucza do szafki na ubrania 
(dotyczy pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników sekcji higieny pracujących w budynku 

Szpitala przy ul. Kościelnej 21 w Lwówku śląskim)  

 

7. Dział Kadr i Płac  
III p. pokój 306 

Wydanie Świadectwa Pracy  
 
 

 
1 Po zebraniu wszystkich podpisów na wniosku o potwierdzenie nadania/zmiany/odebrania uprawnień.  
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*Kierownik w momencie uzyskania informacji o rozwiązaniu umowy o pracę w terminie 7 dni, przed datą rozwiązania umowy o pracę, wydaje Pracownikowi powyższą 
kartę w celu rozliczenia się Pracownika z Zakładem Pracy. Pracownik w ostatnim dniu pracy zdaje kartę do Działu Kadr i Płac i odbiera Świadectwo Pracy. 

Załącznik nr 6 F-06/2022/PI/06 
Karta obiegowa przy przyjęciu  praktykanta/ stażysty na praktykę studencką/ zawodową/stażysta 

Imię i nazwisko ………………………………………... Komórka Organizacyjna …………………………………………………. 
 

L.p
. 

Jednostka organizacyjna / 
 osoba odpowiedzialna 

Zakres czynności Pieczęć i podpis 
osoby 

odpowiedzialnej 

Uwagi 

1.  
Dział Kadr i Płac 

III p. pokój 305/306 

Podanie, harmonogram oraz zaświadczenie ze zgodą              
o przyjęcie na praktyki. Umowa/porozumienie z uczelnią, 

książeczka zdrowia, szczepienia przeciw WZW. 

  

2.  Specjalista ds. BHP / 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 

II p. pokój 214 

Szkolenie z zakresu BHP i ppoż.   

3.  Inspektor Ochrony Danych 
III p. pokój 307 

Szkolenie z zakresu ochrony danych.   

4. Specjalista ds. epidemiologii 
II p. pokój 213 

 

Szkolenie z zakresu epidemiologii. 
 
 

  

5. Dział Kadr i Płac 
III p. pokój 306 

Zdanie karty obiegowej   

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 F-06/2022/PI/07 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA  STAŻYSTÓW/ PRAKTYKANTÓW 
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego 
dalej „RODO”) informuję, iż: 
1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia 
Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (KRS 0000315228)  (zwanej dalej: Spółka z o. o.), ul. Morcinka 7,  
59-600, Lwówek Śląski, tel.: 75/782 01 04, e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl. 
2. Inspektor Ochrony Danych: 
Spółka z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek 
pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy 
przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel: 75 / 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl. 
3.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

a) realizacji procesu rekrutacji na praktykę/staż – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana dobrowolnej zgody;       
b) realizacji praktyki /stażu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli na podstawie zawarcia umowy zawartej z 
urzędem pracy/ szkołą; 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w formie w jakiej została wyrażona, poprzez złożenie 
oświadczenia, na adres podany w pkt. 1 lub 2 bądź osobiście w siedzibie Spółki. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed jej wycofaniem. 
4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: upoważnionym pracownikom Spółki, w szczególności odpowiedzialnym 
za sprawy kadrowe; podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych: Spółka z o. o., nie 
zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) w przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana podania o przyjęcie na praktykę/staż, Pani/Pana podanie zostanie 
zniszczone niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po upływie trzech miesięcy. 
b) w przypadku przyjęcia na praktykę/staż Spółka z o. o. będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 
wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem 
praktyki /stażu. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich 
danych, sprostowania danych (tj. nieprawidłowych bądź niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 
(w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem), prawo do przenoszenia danych. 
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji i realizacji praktyki/stażu. Konsekwencją nie podania danych niezbędnych do realizacji 
praktyki/stażu może skutkować odmową przyjęcia na praktykę / staż. 
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w 
sposób zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 
profilowania. 
 

.…..…………………………………………….. 
 czytelny podpis   


