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 INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 

PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW, WOLONTARIUSZY 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szpitalu Powiatowym  

w Rykach sp. z o.o. 

 

Administratorem danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 

 

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie  

na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

 

Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy / porozumienia 

dotyczącego odbycia praktyk, stażu lub wolontariatu. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe związane z realizacją praktyki, 

stażu lub wolontariatu: 

a) w wykonania zawartej umowy o staż/ umowy o praktyki zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO, 

b) w 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, 

c) 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 Pani/Pana 

szczególnej kategorii (wrażliwych danych), takie jak dane dotyczące Państwa zdrowia, 

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

konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków. 
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Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych 

osobowych, tj. 

a) bankom realizującym wypłatę wynagrodzenia, 

b) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 

Pracownika (m.in. podmioty szkolące, świadczące usługi IT). 

 

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 danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

 

Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie,  

w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora. 

 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 


