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Zgodnie z art. 13 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, zwanego dalej RODO informuję, iż:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33,60-572 Poznań, adres e-

mail: szpital@skp.ump.edu.pl.    

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@skp.ump.edu.pl oraz telefonicznie: 

61 8491203.   

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 w celu zawarcia i realizacji umowy (porozumienia) o wolontariacie,  dane są przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Szpitalu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

 w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, jakim jest 

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w przypadku niepodania danych realizacja 

zamierzonych celów może być utrudniona. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty i osoby uprawnione na mocy 

obowiązujących przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowej. 

8. Posiadają Państwo w zakresie wynikającym z RODO, prawo: dostępu do danych osobowych   

i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po okresie ich przechowywania o 

którym mowa powyżej lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, przy czym niektóre z tych uprawnień mogą nie 

przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych.  

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Mają państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają 

Państwo, że Szpital przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.  
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