
 

Klauzula informacyjna - studenckie praktyki zawodowe, 

szkolenia, staże, wolontariat 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) niniejszym 
informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. 
Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 20 
48, e-mail: szpital@zco-dg.pl  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w 
Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres 
poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
i zawartych umów. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie, staż, 
praktykę, wolontariat oraz realizacji umowy (porozumienia) o organizację szkolenia, stażu, praktyki, 
wolontariatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c RODO w związku z art. 221 § 1,2,4 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 
r., poz. 450); ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.); ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 
Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu 
będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa. 

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na 
podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w odpowiednio w szkoleniu, 
stażu, praktyce, wolontariacie. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych; 
 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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