
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Szczecinie 

DOKUMENTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Informacja dla  praktykanta (studenta, ucznia) lub wolontariusza, dotycząca realizacji 

obowiązków wynikających z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 

przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70 - 965 Szczecin. Z Administratorem można się kontaktować na 

wskazany adres, telefon nr 91 810 58 00 lub e-mail: sekretariat@109szpital.pl.  

2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 91 810 59 40 lub adresem email: 

iodo@109szpital.pl 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie: 

a) art.6 ust.1 lit.b RODO w celu wykonania umowy dot. odbycia praktyki zawodowej/świadczenia 

wolontariatu lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem, 

b) art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w 

szczególności w zakresie prawa pracy, medycznego, oświatowego i archiwizacji, 

c) art. 9 ust.2 lit.b RODO w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków i 

szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy,  

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.: 

 realizacji umowy/porozumienia z uczelnią lub szkołą dot. praktyk zawodowych, 

 stosowania, określonych w regulaminie pracy, form monitoringu, w celach wskazanych we 

właściwych przepisach ustawy o działalności leczniczej i kodeksu pracy, 

 dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją 

praktyki/wolontariatu; 

e) niekiedy dane mogą być przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO tj. na podstawie 

Pani/Pana  zgody, wyrażonej każdorazowo w celu i w zakresie wskazanym w jej treści. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym na rzecz Administratora usługi z 

zakresu: ochrony osób i mienia, hostingu, administrowania i serwisowania systemami 

informatycznymi. Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom np. Pani/Pana uczelni 

lub szkole oraz organom publicznym,wyłącznie w przypadkach wskazania właściwej podstawy 

prawnej.  

5. Dane przechowywane będą przez 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,sprzeciwu (w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie art.6 ust.1 lit.f, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz do cofnięcia zgody w każdym momencie (w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO). Przy realizacji Pani/Pana praw Administrator będzie 

uwzględniał ograniczenia wynikające z RODO i innych przepisów prawa. 

7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Podanie danych jest warunkiem umownym i koniecznym do realizacji celu. 

 

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

Wersja z 05.09.2022r. 
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