
SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

DLA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ  

ZAWODOWA ORAZ ĆWICZENIA PRAKTYCZNE  

W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. DIETLA W KRAKOWIE. 

 

Podstawa prawna  

 

 RODO -  Rozporządzenie 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. 

 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. 2018  poz. 

1000) 

 

1. Dane osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej, lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej. 

 

Dane zwykłe: Dane wrażliwe-sensytywne: 

imię, nazwisko, Pesel, NIP, zawód, płeć, nr. 

dowodu osobistego, wykształcenie, adres 

zamieszkania, nr telefonu,  nr paszportu 

dane medyczne, biometryczne, 

kodygenetyczne, pochodzenie rasowe, 

etniczne, religijne, filozoficzne, związkowe, 

stan zdrowia, życie sexualne, skazania, 

orzeczenia sądu. 

 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych - wszelkie operacje jakim poddawane są dane takie jak: 

 zbieranie(gromadzenie)  

 przechowywanie 

 zmienianie 

 utrwalanie  

 przekazywanie  

 opracowywanie  

 usuwanie (niszczenie, modyfikacja) 

 

3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych koniecznie musi posiadać każda 

osoba mająca pośredni lub bezpośredni dostęp do danych osobowych zarówno w formie 

papierowej, jak również elektronicznej.  Upoważnienie powyższe zawiera w sobie zakres 

cel tego upoważnienia, oraz okres na jaki zostało udzielone, a to z kolei wiąże się  

z umową zawartą z osobą wykonującą praktykę szkoleniową w Szpitalu im. J. Dietla  

w Krakowie na czas określony. 

 

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych  

a) zgoda osoby której dane dotyczą 

b) Przetwarzanie jest konieczne do  realizacji umowy( osoby której dane 

dotyczą) 

c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze 

d) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której 

dane dotyczą lub innej osoby. 

e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej 

administratorowi. 



f)  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

 

5.  Sankcje karne: 

  

Art. 107. 1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne 

albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.  

 

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych 

przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych 

dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.  

 

Art. 108. Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

 


