
Klauzula przetwarzania danych osobowych w ramach stażu/wolontariatu/praktyk 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO 
informujemy, że : 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Zespół Szkół Specjalnych w Głownie mieszczący 
się w Głownie przy ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno , adres e-mail:  
sekretariat@zssglowno.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych  jest Pan Tomasz Kuciński, 
e-mail: iod@zssglowno.pl; 

3. Pana/Pani dane osobowe jako kandydata do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu będą prze-
twarzane w celu rekrutacji na praktykę/wolontariat/staż, zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
„RODO” oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

4. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe już jako praktykanta/wolontariusza/stażysty będą 
przetwarzane w celu realizacji praktyki/wolontariatu/stażu oraz w celach związanych z reali-
zacją obowiązków Organizatora praktyk/wolontariatów/staży, w tym realizacji porozumień 
o organizację praktyki zawodowej studentów,  porozumień o wykonywaniu świadczeń wo-
lontarystycznych lub  umów o staż na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepi-
sów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, ustawy – Kodeks pracy i aktów wykonawczych do niej, przepisami z za-
resu bezpieczeństwa, jak również  zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami krajowymi 
dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji 
publicznej, służbom, sądom i prokuraturze jak również mogą być przekazywane podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 
podmiotom współpracującym z organizatorem w ramach praktyk/wolontariatów/staży. 

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych; 

7. Pani / Pana dane będą niszczone po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym aplikujesz 
do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu. 

8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich 
przenoszenia, Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora 
danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji; 

9. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00; 

10. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 
lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wybór Twojej osoby do przyjęcia 
na praktykę/wolontariat/staż.. 

11. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowani; 
 


