
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 

PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW, WOLONTARIUSZY . 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 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 „RODO”),  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital w Knurowie sp. z 

o.o. z siedzibą przy ulicy Niepodległości 8 w Knurowie . 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możecie się 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala pod adresem email: 

iod@szpitalknurow.pl lub listowanie na adres Szpitala. 

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy / 

porozumienia dotyczącego odbycia praktyk, stażu lub wolontariatu. 

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe związane z 

realizacją praktyki, stażu lub wolontariatu: 

• w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• w wykonania zawartej Tobą umowy o staż/ umowy o praktyki zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. b)  RODO, 

• 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, 

• 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. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt . 3 Państwa 

dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych 

takim jak: 

- pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w związku z 

wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym kierownikom komórek 

organizacyjnych oraz  prowadzącym rekrutację pracownikom. 

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala  

(w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu 

obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), 

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy ,  

oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze 

rodzajem      umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

7. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w 

celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji praktyki lub stażu oraz 



wolontariatu. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy 

przyjęcia na praktykę, staż lub wolontariat. 

8. Posiadają Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, Wymienione prawa mogą 

być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie 

do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych w Szpitalu przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Udostępnione przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany , nie będą podlegały profilowaniu. Szpital nie będzie 

przekazywał Państwa danych poza obszar EOG. 

 

 

 

 

 


