
Informacja RODO dla wolontariuszy

Informacja o ochronie
danych osobowych

Pani/  Pana  dane  osobowe  przetwarzamy  i  chronimy  zgodnie  z  rozporządzeniem
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  -
potocznie zwanym RODO.

Administrator danych
osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki  Zdrowotnej  w Gostyniu  pl.  Karola  Marcinkowskiego 8/9  (dalej,  będziemy
pisać „my”). W razie pytań i możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony
danych pod numerem telefonu 65 322 68 53 we środy i czwartki od 7.30 do 13.45 lub
mailowo: iod@szpitalgostyn.pl

Cele przetwarzania
danych osobowych

Pani/ Pana dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pracy na 
rzecz  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Odbiorcy danych
osobowych

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Kategorie
przetwarzanych danych

osobowych

art. 22¹ Kodeksu pracy na podstawie
art. 44 ust. 5 ustawy o wolontariacie.

Dane osobowe, o jakie mogą Pani/ Pana prosić pracownicy naszej placówki to::
a) nazwisko i imię (imiona), 
b) datę urodzenia, 
c) adres miejsca zamieszkania, 
d) numer telefonu
e) informacje o wykształceniu – jeśli będzie to konieczne.

Okres, przez który dane
osobowe będą

przechowywane.

Pani/  Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  uwzględniający  ewentualne
roszczenia stron to znaczy przez 5 lat.

Informacja o zamiarze
przekazania danych

osobowych do państwa
trzeciego.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Informacja o obowiązku
podania swoich danych

osobowych.

Podanie  przez  Panią/  Pana danych  osobowych  jest  konieczne  do  realizacji
porozumienia o wolontariacie z naszym Szpitalem.

Informacja o
zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

Prawa osób, których dane
dotyczą

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą  w Warszawie  ul. Stawki 2,  gdy  uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  obowiązujące
przepisy o ochronie danych. 

RODO: art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 i art. 21.
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