Klauzula Informacyjna dla Praktykantów / Stażystów / Wolontariuszy.
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej „Rozporządzenie”) informuje się co następuje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „LEGE ARTIS” Sp. z o.o., ul. Kutnowska
Dane Administratora
4, 42-221 Częstochowa. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować telefonicznie pod numerem
Danych Osobowych [dalej
(34) 366 60 33 lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
ADO]
Dane kontaktowe
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Dominik Spałek z którym można
się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 694 494 240 poprzez adres e-mail iod@informatykaInspektora Ochrony Danych
serwis.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy / Porozumienia dotyczącego stażu / praktyki /
osobowych
wolontariatu.
Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub
do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych

art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów
wykonawczych w szczególności:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Ustawą Kodeks Cywilny z dnia 26 kwietnia 1964r.
Informacja o dobrowolności
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy /
podania danych osobowych. wykonania umowy dotyczącej praktyk/stażu/wolontariatu. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia
umowy.
Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
Udostępnianie danych.
i organom publicznym w szczególności, podmiotom kierującym na staż / praktykę / wolontariat, zewnętrzna
Powierzanie przetwarzania
kancelaria prawna, poczta, kurier, oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych
danych.
osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot usługi
kadrowo/płacowe,
Okres przechowywania
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres realizacji Umowy dotyczącej praktyk / wolontariatu / stażu oraz
danych.
przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań i obrony przed roszczeniami.
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres:

6 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny.
Prawa osoby której dane
Ma Pani/Pan prawo do:
dotyczą.

żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana
dane nie są przekazywane poza EOG.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów Rozporządzenia.
Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO. ADO nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, ani poddawał profilowaniu.

