Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301
Rzeszów.
2. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do
Inspektora ochrony danych, tel. 17 8664268 lub e-mail: rodo@szkolaszpitalna.rzeszow.pl.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora, na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9
ust. 2 lit. g RODO (wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym oraz
sprawowanie władzy publicznej) lub udzielonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt
3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie
określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Administratora oraz
podmiotom realizującym zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów
teleinformatycznych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – w przypadku przetwarzania na
podstawie przepisów prawa lub dobrowolnym – w przypadku przetwarzania na podstawie
udzielonej zgody.
7. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo: do żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia po ustaniu okresu ich
przechowywania lub w przypadku wycofania zgody, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, do ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli na tej podstawie dane są przetwarzane.
8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.
10. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

