
 

Obowiązek informacyjny dla praktykantów, stażystów oraz wolontariuszy w 

Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu 
 

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 : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 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. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 

6 pkt. l ust a-b, d, ( RODO ) oraz gdy jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 

dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnym art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy. 

4. Dane mogą być przekazywane instytucjom do tego uprawnionym i przetwarzane na podstawie przepisów 

prawa oraz inne podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. 

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na praktykę lub staż, Pani/ Pana 

złożony dokument zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy. W przypadku przyjęcia na praktykę, staż 

lub wolontariat  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w okresie wymagany przez 

odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki 

lub stażu. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do 

wykonywania przez Administratora ww zadań, a odmowa ich podania uniemożliwiłaby wykonywanie tych 

obowiązków ciążących na Administratorze. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych 

osobowych, 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 Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą poddawane profilowaniu. 

9. 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. 

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 

z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław 
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