
 

 

 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
 

 
INFORMACJA DLA PRAKTYKANTÓW / STAŻYSTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I 

PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH 
 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje 
się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych: 

 
Administrator Danych 

Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod 
pocztowy 41-940). 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309. 

 
Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane? 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy / porozumienia dotyczącego 
odbycia praktyk, stażów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy), lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
przepisów prawnych branżowych dotyczących wykonywania zawodu poszczególnych grup 
zawodowych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci itd.), 
 

Podanie danych jest obowiązkowe i stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy / porozumienia 
dotyczącego odbycia praktyk, stażów – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości 
zawarcia umowy / porozumienia. 
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

 
Komu możemy przekazywać dane? 

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

 
Ile czasu będziemy przechowywać dane? 

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym nastąpiło 
wygaśnięcie umowy / porozumienia. 

 
Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO. 
Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż 
przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy. 
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