
Klauzula informacyjna dla praktykanta/stażysty 

Szanowni Państwo 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Elektronicznych  

w Radomiu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2. Z Inspektorem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem  

e-mail: iod@elektronik.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

 związanych i wynikających z zawartej umowy o staż / umowy o praktyki w oparciu o 
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 wykonania umowy o staż / umowy o praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

 wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ochrona osób i mienia należącego do 
administratora, dochodzenie roszczeń w postepowaniach sądowych oraz na drodze 
polubownej Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym 
z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom 
oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest 

obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne.  

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy 

oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym dotyczącym dochodzenia roszczeń 

związanych z zawartą umową. 

9. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie jaki zgoda została 

wyrażona. 

10. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO. 


