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Deklaracja przystąpienia do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy 

W ostatnich latach coraz więcej zakładów pracy w Polsce angażuje się w różne działania na 

rzecz zdrowia swojego personelu, idące dalej niż obligacje prawne do ochrony zdrowia w miejscu 
pracy. Przy tej okazji firmom zależy na osiąganiu jak największych korzyści zarówno zdrowotnych, jak też 
biznesowych i wizerunkowych. Istotnym wsparciem dla realizacji takich celów są wysokie kompetencje 
osób realizujących promocję zdrowia w firmach, niezbędne do planowania, skutecznego wdrażania, 
oceny i wykorzystania efektów takich działań. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, Krajowe 
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

organizuje Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Sieć jest platformą wspierającą profesjonalny 
rozwój osób zarządzających promocją zdrowia, która umożliwia zwłaszcza: 

- zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia 
w pracy, 

- wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w 
zakładach pracy, 

- popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących, 

- zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje, 

- integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb 
środowiska. 

Sieć jest otwarta dla osób, którym bliska jest idea promocji zdrowia w zakładach pracy 
i realizują działania w tym obszarze, w tym zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm, 
specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP. 

Współpraca w ramach Sieci odbywa się głównie poprzez możliwość uczestnictwa  
w dedykowanych jej konferencjach, seminariach, szkoleniach, wizytach studialnych oraz korzystanie z 
kanałów internetowych.  Koordynatorem Sieci jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.  

Przystąpienie do Sieci nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony Uczestnika (także finansowymi). 
W każdej chwili Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Sieci, informując o tym Koordynatora. 

Ja, niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO, deklaruję 

przystąpienie do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy (nazwa firmy, dział, miejscowość)  

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis ………………………………………………………………………………………………….... 
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Klauzula informacyjna - RODO 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego 

Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź. 

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@imp.lodz.pl, tel. 42 63-

14-670. 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w  celach związanych z funkcjonowaniem ww. Sieci 

(rejestracja, informowanie o podejmowanych inicjatywach oraz sprawozdania z ich przebiegu, 

przygotowanie listy uczestników). 

Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, dla celów 
wynikających z Umowy nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370 w ramach projektu pt. „Edukacja 
pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia 
pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem 
starzejących się pracowników”  oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. 

zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną np. przesyłanie potwierdzeń 
rejestracji, przechowywanie danych do celów archiwalnych, informacyjnych oraz zapewnienie 
rozliczalności czyli wykazania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).  
Przetwarzaniu będą podlegały  dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym.  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

(gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub 

dla celów statystycznych a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się Pani/Pan znalazł), 

przeniesienia oraz uzyskania kopii danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym w celu zapewnienia 

obsługi administracyjnej projektu, jego realizacji i rozliczenia.  

Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - nie będą  

profilowane. Nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobo/wych będzie 

brak możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności IMP od momentu 
rejestracji oraz dla celów rozliczeniowych i kontrolnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie. 
 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją 

oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. W sytuacji niezadowolenia 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 

 


