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 Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:
W Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe:
nr telefonu: 22 56-90-432, adres poczty elektronicznej: iod@bielanski.med.pl.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do prowadzenia dokumentacji w zakresie realizacji staży
kierunkowych lub cząstkowych podyplomowych.
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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty , ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów oraz inne akty prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji staży
kierunkowych lub cząstkowych podyplomowych.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty i jednostki, kierujące do odbycia stażu oraz podmioty
przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie usługi serwisowej
modułu kadrowo-płacowego).
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe stażystów są przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla
Szpitala Bielańskiego.
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 stażu.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

