……………..……………..….

………………., dnia ………………

imiona i nazwiska Absolwenta
Wydziału Lekarskiego UM
w………………………..…..

Lubelska Izba Lekarska

Nr tel. …………………….…

ul. Chmielna 4
20-079Lublin
Podanie

Uprzejmie proszę o umożliwienie mi odbycia stażu podyplomowego lekarza od dnia 1
października 2020 roku
w ……………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, nazwa jednostki)
………………………………………………………………………………………………………..
Ewentualnie, w przypadku braku miejsc, w ………………..………………………….………..…..
…………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………..…………………………………….
……………….
podpis
Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania
Ja, niżej podpisany/-a ..……….……………………………………………….… legitymujący/-a się
(imię i nazwisko)
dowodem osobistym nr ………………………………………………………………* (do wglądu)
wydanym przez ….…………………………………………………………………………………….
zameldowany/-a ……………………………………..………………………………………………
(adres zameldowania)
oświadczam, że posiadam stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa lubelskiego pod
adresem ..…….………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………....……….
data, czytelny podpis
Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych przez
Okręgową Radę Lekarską w Lublinie, przekazane mi 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 (RODO)
1.
Administrator danych osobowych(ADO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie
2.
Dane kontaktoweAdministratora
Z Administratorem można się skontaktować:
– pisemnie na adres: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
– telefonicznie pod numerem: (81) 536 0450,
– pod adresem e-mail:sekretariat@oil.lublin.pl
3.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danychosobowych
Bezpośredni kontakt z inspektorem:
adres e-mail:odo@oil.lublin.pl
4.
Celprzetwarzaniadanych osobowychoraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez właściwą okręgową izbę lekarską
ciążących na niej obowiązków oraz realizacji zadań, wynikających z przepisów prawnych, w
szczególności ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO), tj. w celu organizacji stażu
podyplomowego lekarza/lekarza dentysty
5.
Kategoria odbiorców danychosobowych
Odbiorcami danych mogą być:
1)
Naczelna Izba Lekarska lub inne okręgowe izby lekarskie – w związku z realizacją przez nie zadań
wynikających z ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
podmioty biorące udział w procesie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarza i
lekarza dentysty – w związku z wykonywanymi przez te podmioty zadaniami na podstawie odrębnych
przepisów ustawowych;
3)
inne podmioty wymienione w art. 52 ust.1-3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.o izbach lekarskich, w
zakresie lub celu wskazanych w tychprzepisach.
4)
Naczelna Rada Lekarska, która udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o
których mowa w art. 49 okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów ust. 5 pkt 1, 2,11-13,22-25, 3134 i 42-44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.poz. 1764 oraz z 2017r.poz.933).
6.
Okres przechowywania danychosobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana prawa wykonywania
zawodu lekarza lub lekarza dentysty I bycia członkiem właściwej okręgowej izby lekarskiej. Natomiast
dane osobowe wskazane w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.o izbach lekarskich będą
przechowywane przez czas nieokreślony (art. 17 ust. 3 lit. bRODO).
7.
Przysługująceprawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo żądania ich
sprostowania (poprawiania, uzupełniania) oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania lub
usunięcia. Sprostowaniu podlega treść, która zawiera błędne dane, a usunięciu podlega treść, która
została wprowadzona bez podstawy faktycznej (tj. wobec braku odpowiedniego dokumentu,
odpowiedniej uchwały, orzeczenia albo postanowienia). Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
danych lub ich usunięcia nie obejmuje danych osobowych wskazanych w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).
8.
Prawo do sprzeciwu
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO
9.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a zobowiązanie do podania przez Panią/Pana
danych osobowych wynika z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.
…………………………………..
podpis składającego wniosek

