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Załącznik nr 7  I-ZI 1.2 -02 -07 wydanie 03 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW, WOLONTARIUSZY 
 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

reprezentowany przez Dyrektora Szpitala. 

Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres SPZOZ w Parczewie ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew z dopiskiem IOD 

• przez e-mail: iod@spzozparczew.pl 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy/porozumienia dotyczącego odbycia praktyk, 

stażu lub wolontariatu, w celu: 

• wykonania zawartej umowy o staż/praktyki/wolontariat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

• wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 

zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, 

• w celi realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. 

ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do 

Administratora. 

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni do przetwarzania danych szczególnych kategorii, takich jak dane 

dotyczące Państwa zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie może być 

konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków. 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie 

do przetwarzania osób odbywających praktykę lub staż w Szpitalu w związku z wykonywaniem obowiązków, dostawcom 

usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w 

zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych); podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony 

właściwym przepisem prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. 

Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji praktyki lub stażu. 

Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na praktykę lub staż. 

Jakie przysługują Państwu prawa 

Mają Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania tych danych jeśli są błędne, 

uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli 

zauważycie, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres 

pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego 

zostały zebrane; sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo. 

Prawo wniesienia skargi 

 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym do profilowania. 

http://www.spzozparczew.com.pl/

