
KLAUZULA INFORMACYJNA 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 Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym. 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Szkolnej 13, 38-422 Krościenko Wyżne 

reprezentowany przez Dyrektora SPG ZOZ. 

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 numerem telefonu 791 987 973, mailowo na adres: spgzoz.kroscienko@gmail.com 

lub listownie na adres: ul. Szkolna 13, 38-422 Krościenko Wyżne. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 zawarcia i realizacji umowy/porozumienia związanego z odbywanymi praktykami, 

stażem lub wolontariatem na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisu 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom oraz organom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności: 

 podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem 

umowy/porozumienia; 

 operatorom pocztowym i kurierom; 

 bankom w zakresie realizacji płatności. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Okres przetwarzania Państwa danych jest zależny od przepisów archiwalnych, w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.) w związku z postanowieniami Zarządzenia Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym  

nr 01/2019 z dnia 1 stycznia 2019 r. ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, o ile przepisy 

szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania. 
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Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy/porozumienia o 

zorganizowanie praktyk, stażu lub wolontariatu. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do 

ich podania. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia 

umowy/porozumienia. 

Przysługujące prawa: 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych, 

 prawo do sprostowania swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, w zakresie danych przetwarzanych w sposób 

zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do wniesienia skargi: 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym przetwarza dane 

osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że 
będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednak  

w ramach przetwarzania danych nie będą wykorzystywane metody polegające na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie. 

 

 


