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1. DEFINICJE
Polityka: niniejsza Polityka prywatności w serwisie internetowym Śląskiej Izby Lekarskiej w
Katowicach.
Administrator: Śląska Izba Lekarska w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
RODO: 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).
Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.izbalekarska.org.pl
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług
lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
Newsletter: Rodzaj internetowego biuletynu rozsyłanego prenumeratorom za pośrednictwem
poczty elektronicznej
Pliki cookies: Małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie) przeglądającego Serwis. Za pomocą cookies
dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności
Użytkownika, sposobie korzystania z Serwisu
2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e- mail: daneosobowe@izba-lekarska.org.pl lub pisemnie na adres: Śląska Izba
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Lekarska, 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49a w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
danych osobowych.
3. KORZYSTANIE Z SERWISU
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz, w stosownych przypadkach, informacje gromadzone za pośrednictwem
plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi
Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez
Administratora:
• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści
gromadzonych w Serwisie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania danej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także
w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę
newslettera. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi
newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są
przetwarzane:
• w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych
funkcjonalności,
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na ochronie jego praw.
5. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
•

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług drogą
elektroniczną, w tym dostarczania, dostosowywania i poprawiania sposobu działania
Serwisu.
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•

•

Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz
statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp
do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Informacje zawarte w tych plikach pozwalają
na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym
samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na
komputerze Użytkownika. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików
cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i nie są widoczne dla Użytkownika.
Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.
Użytkownik może dowolnie skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki
sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookies; nie usuwała plików cookies lub wysyłała
powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Użytkownik może
po zakończeniu wizyty w Serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone w urządzeniu
końcowym w trakcie trwania danej sesji. Zanim jednak Użytkownik zdecyduje się zmienić
domyślne ustawienia przeglądarki powinien pamiętać, że wiele plików cookies podnosi
wygodę korzystania ze Serwisu. Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to, jak
będzie się wyświetlać strona Serwisu w przeglądarce Użytkownika.

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
•

•

•
•

•

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających
Serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona
również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz.
UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
Administrator zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom
korzystającym z Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej
odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności
informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym również o celu i
podstawie prawnej ich przetwarzania
Administrator dba o to, aby dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym
do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność
oraz dostęp do informacji osobom, których te dane dotyczą. W przypadku, gdyby
pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych
osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim
zdarzeniu osoby, których dane osobowe dotyczą, w sposób zgodny z przepisami prawa.
Dane osobowe są przetwarzane:
o w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących
działalności samorządu lekarskiego – podstawą prawną przetwarzania jest
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
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•

•
•

•

o w celu wykonania zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania dla jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
o w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przede
wszystkim w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości oraz przepisów
meldunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny
ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
o w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych
niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów
rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a
RODO)
o w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy)
o w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych
przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych –
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
o w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę,
można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych
procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są po upływie dwóch lat – o ile
wcześniej zgoda nie została wycofana.
W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy,
Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w
innych przypadkach – np. podczas spotkań służbowych, podczas wydarzeń branżowych
czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i
utrzymywaniem kontaktów. Dane osobowe podawane są w takich wypadkach
dobrowolnie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu
sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla
jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

7. ODBIORCY DANYCH
•

•

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych
osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności
dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów
informatycznych i sprzętu np. wyposażenia CCTV (Closed-Circuit TeleVision-telewizyjne
systemy dozorowane), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika, którego dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które
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•

•

•

•

zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę
prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko,
gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede
wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez
Komisję Europejską,
Administrator nie udostępnia osobom niepowołanym ani osobom trzecim danych
osobowych zebranych za pomocą swoich Serwisów internetowych, za wyjątkiem
podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych
umów. W związku z powyższym dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym
podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie (w związku z
prowadzeniem korespondencji w formie papierowej) oraz podmiotom powiązanym z
Administratorem.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać także
udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym również
marketingowych.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
•

•

•

•

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu
przetwarzania lub rodzaju świadczonej usługi. Okres przetwarzania danych wynika z
przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania tych danych.
Co do zasady dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, którego
te dane dotyczą, są przetwarzane przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania
wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych osobowych.
W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w formie rejestru wejść i wyjść celu
zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie lub na terenie zarządzany przez
Administratora, Administrator przetwarza je przez okres 12 miesięcy. Nagrania z
monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy.
Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w
jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie okresu
przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
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Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:
• Prawo do informacji o przetwarzaniu danych – na tej podstawie Użytkownikowi
zgłaszającemu takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu jego
danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i
planowanym terminie ich usunięcia;
• Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących Użytkownika zgłaszającego żądanie;
• Prawo do sprostowania – Administrator jest zobowiązany usuwać ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych Użytkownika oraz
uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących
jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
o osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
o osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania
• Prawo do ograniczenia przetwarzania- osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania
od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
o Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy
o Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą.
o Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania.
• Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane osobowe
są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda
dane osobowe dostarczone przez Użytkownika, którego one dotyczą, w formacie
pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania
tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie
techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –
Użytkownik, którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się
przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności
uzasadnienia takiego sprzeciwu;
• Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik, którego
dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
analitycznych lub statystycznych);
• Prawo do wycofania zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie
wyrażonej zgody Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w
dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z
8

•

funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, co jednak nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; W zakresie, w jakim
dane osobowe Użytkownika są przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać
w dowolnym momencie
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik,
której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
•

•

•

•

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył
procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom
upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i
techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są
rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich
środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na
zlecenie Administratora.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność
stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie
konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu
bezpieczeństwa danych.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy
i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

11. REKRUTACJA
•

•

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator przetwarza dane osobowe podane
przez kandydatów do pracy (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie
określonym w przepisach prawa pracy. W związku z powyższym, osoby kandydujące
nie powinny przekazywać informacji w szerszym zakresie niż to wynika z wymagań
Administratora zawartych w ogłoszeniu o pracę i przewidzianych przepisami prawa.
Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się,
że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym
czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne
do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w
procesie rekrutacyjnym.

12. WYNAJMOWANIE POKOI GOŚCINNYCH
W przypadku wynajmowania przez Administratora pokoi gościnnych, od gości zbierane są dane
osobowe kontaktowe oraz ewentualnie inne dane osobowe identyfikujące w celu realizacji
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umowy oraz ze względów bezpieczeństwa. Brak podania takich danych, wymaganych przez
Administratora, skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy, której
przedmiotem jest udostępnienie pokoju gościnnego.
13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
•
•

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady
zawarte w niniejszej Polityce.
Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym
dokumencie.
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