Oświadczenie Praktykanta
nazwisko i imię

………………………………………………………………………………

numer telefonu

…………………………………………………………………………………

adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………

nazwa szkoły do której Praktykant
uczęszcza
………………………………………………………………………………
deklarowane miejsce odbywania
praktyki – nazwa działu lub oddziału

…………………………………………………………………………………

rodzaj praktyki (nazwa zawodu)

…………………………………………………………………………………

planowany okres/y odbywania praktyki

…………………………………………………………………………………

…………….…………..…………………………..
podpis Praktykanta
WAŻNE !!! Zgodę należy uzyskać przed zgłoszeniem się do Kadr.
Wyrażam zgodę na praktykę, potwierdzam uzgodnione
okresy odbywania praktyki

Wyrażam zgodę na praktykę, potwierdzam uzgodnione
okresy odbywania praktyki

………………………………………......................………………
Podpis kierownika

………………………………….....................……………………
Podpis kierownika

……………………………..………………………...............……
wyznaczam opiekuna praktykanta w osobie

……………………………..……………………………....………
wyznaczam opiekuna praktykanta w osobie

•

Jeżeli kandydat chce odbywać praktyki na kilku oddziałach uzyskuje zgodę kierownika z każdego oddziału.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałam/em poinformowany o:
1. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych:
a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.
2. Celu zbierania danych, a w szczególności o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych:
a) dane zbierane są do celów przeprowadzenia procesu rekrutacji,
b) przekazywane są do: nie przekazujemy danych osobowych
3. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania:
a) dostęp do danych osobowych posiada: dyrekcja zakładu, bezpośredni przełożony, kadry.
b) praktykant ma prawo do poprawiania, uzupełnienia i wglądu do danych osobowych znajdujących się w
posiadaniu administratora danych osobowych.
II.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązującego w SP ZOZ w Łęcznej:
1. Regulaminu Pracy z dnia 15-12-2014 r.
2. Wewnątrzzakładowego Regulaminu Antymobbingowego i Antydyskryminacyjnego z dnia 22.05.2009 r.
3. Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
5. Instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
zrozumiałem/am ich treść i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień tych regulaminów.
III.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z misją zakładu „Bezpieczeństwo naszych pacjentów i nasze - najwyższą wartością”
2. Zobowiązuję się do wykonywania zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń zakładowego
kierownika i opiekuna praktyki.
3. Zostałem poinformowany, iż czas pracy praktykanta nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i
przeciętnie 37 godzin 55 minut tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Zostałem poinformowany, iż praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki w porze nocnej.
5. Zostałem poinformowany, iż odbiór umowy o praktykę nastąpi po odbytej praktyce, na podstawie potwierdzonej
listy obecności.
IV. Zobowiązanie się do zachowania tajemnicy zawodowej
Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania bez zgody Szpitala,
w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mi informacji dotyczących Szpitala, do których będę miał
dostęp z tytułu odbywania praktyki, a nie przeznaczonych przez Szpital do publicznego
rozpowszechniania, zarówno w czasie trwania praktyki jak i po jej wygaśnięciu.
I.

...........................................................................
podpis Praktykanta
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Wykaz dokumentów
Wypełnia pracownik Działu Kadr i Płac
Potwierdzenia
dostarczenia
1

Oświadczenie praktykanta

2

Zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B

3

Orzeczenie dc. sanitarno - epidemiologicznych

4

Oświadczenie ODO

5

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

6

Szkolenie bhp

7

Szkolenie z zagadnień sanitarno epidemiologicznych

8

Umowa ze szkoły lub uczelni // skierowanie

9

Identyfikator

10

Lista obecności

11

Upoważnienie do programu Mediqus

12
13
14
15
16
17
18
19
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