Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław
tel. 71 77 31 500, e-mail sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

Informacja dla stażystów i praktykantów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu z siedzibą przy
ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, tel. 71 77 31 500, e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@pogotowie-ratunkowe.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
• art. 6 ust 1 lit. b- w celu zawarcia i realizacji umów
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich
przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, upoważnionych na na podstawie
przepisów prawa, oraz przetwarzających Państwa dane osobowe w imieniu Administratora danych, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
• przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,
• w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody,
do momentu jej cofnięcia,
• przez okres niezbędny, wynikający z realizacji umów.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych
osobowych, jak również uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej występowania Państwa danych
w zbiorach Administratora, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie
www.pogotowie-ratunkowe.pl, przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub
złożonych w sekretariacie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
• dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartych umów z jednostkami kierującymi praktykantów
i stażystów w celu odbycia stażu lub praktyki.
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane
na podstawie Państwa zgody - mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane
w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
11. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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