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  __________________ 

 (miejscowość, data) 

__________________________ 
      (imię i nazwisko praktykanta) 
    
                  Praktykant 

_________________________ 
                (stanowisko) 
 
Oddział___________________ 
  (komórka organizacyjna, lokalizacja) 
 
           

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Na podstawie art. 29 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) upoważniam Panią**/Pana** do przetwarzania danych 

osobowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 

w zakresie niezbędnym do realizacji Porozumienia**/Umowy na prowadzenie praktyk 

zawodowych**/Decyzji Prezesa Zarządu  Nr …………………………………………….….. … o  zgodzie na 

odbycie praktyki zawodowej/zgodnie z programem praktyk  z dnia ……….…….. ….  

    Upoważnienie jest ważne do dnia…….. ………..………………...i ustaje z dniem zakończenia praktyk. 

 Jednocześnie zobowiązuję Panią**/Pana** do zachowania w tajemnicy danych 

osobowych oraz  sposobów ich zabezpieczenia, również po zakończeniu praktyk. 

 

 

 

                                                                                     Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej  

                                                                                            __________________________ 
                                                  (Podpis osoby upoważnionej*) 
                                                                             
 

* - osoba upoważniona – osoba upoważniona przez Administratora do nadawania upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych 

** - niepotrzebne skreślić 
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Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza 

Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13  

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), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., 

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce. 

2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: 

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych, tel. 25 640 34 04, adres poczty elektronicznej: iod@szpital.siedlce.pl. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych:  

Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do prowadzenia dokumentacji w zakresie realizacji 

praktyk. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich oraz inne akty prawne w zakresie prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej realizacji praktyk. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty i jednostki, kierujące do odbycia praktyki . 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

Dane osobowe praktykantów są przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt. 

7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: 

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  

lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

8. Prawo do wniesienia skargi: 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

9. Obowiązek podania danych  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym. Brak podania niniejszych  

danych uniemożliwi realizację celu związanego z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej praktyk. 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

mailto:ido@rudka.com.pl

