
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - 

zwanego dalej RODO, informujemy, iż :  

1. Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 

z siedziba przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. 

2. Inspektor Ochrony Danych  
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych należy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres  

e-mail:iod@szpital.mielec.pl, tel. (17) 78 00 140. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

a. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze realizacji umowy/porozumienia dotyczącego odbycia 

praktyk, stażów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b. w wykonaniu przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, 

c. w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. 

ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń  

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych 

dokumentów. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 
Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane? 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu : prawo dostępu do danych osobowych, 

w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych 

– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

8. Obowiązek podania danych 
Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub porozumienia o staż/praktyk Podawanie pozostałych 

danych ma charakter dobrowolny. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu  
Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału 

człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 
 Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną                 Mielec,  dnia  ………………………………………... 

                                                                                                      Data, czytelny podpis  
 


