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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) przekazujemy Państwu odpowiednie 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 PRAKTYKANTÓW / STAŻYSTÓW 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ w Nasielsku z siedzibą w 05-190 Nasielsku, ul. Sportowa 2, 

reprezentowany przez Dyrektor Panią Marię Michalczyk, tel. 23 691 26 06 w. 18. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 23 691 26 06 w. 22, e-mail: iodo@zoz.nasielsk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                                

i Rady UE 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 oraz Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 

26 czerwca 1974r. (Dz. U. 2019 poz. 1040,1043 z późn.zm.) w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na staż lub 

praktykę celu realizacji umowy/porozumienia dotyczącego odbycia stażu / praktyki. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, którym dane są powierzane  np. dostawcy usług IT, 

kancelarie prawne. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji stażu/ praktyki w SPZOZ w Nasielsku.  

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują 

przechowanie danych.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

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

niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o staż / praktykę. Podanie pozostałych danych ma charakter 

dobrowolny. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych. 
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