Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkół Budowalnych w Nowym
Sączu

WZORY KLAUZUL INFORMACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W NOWYM SĄCZU
KLAUZULA INFORMACYJNA – Praktyki

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w
Nowym Sączu, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w
Nowym Sączu, ul. Szwedzka 17, 33-300 Nowy Sącz, email: zsbns@wp.pl, tel: 18
5477018
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych
osobowych można kontaktować się pod adresem email: iodspiewak@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących
celach:
a) Zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania przez
Ciebie praktyki lub stażu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b)

W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) , w szczególności
•

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

•

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 391 )

•

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

•

ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

•

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,

•

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

•

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych,

•

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

c) Twojej zgody,

4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, posiada
Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
5. Podanie danych osobowych wymaganych przez organizatora praktyk zgodnie z
przepisami prawa regulującymi organizację praktyk i staży jest obowiązkowe.
Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację praktyki/stażu. Podanie innych danych
osobowych przez praktykanta jest dobrowolne.
6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania praktyki lub stażu.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy
przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów szczególnych.

Będziemy przechowywać Twoje dane

osobowe przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej,
którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w Urzędzie zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowanym

na

podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej.
7. Dane osobowe ujawniane są na mocy przepisów prawa do: szkoły/uczelni lub urzędu
pracy kierującego na praktykę/staż; podmiotom w którym uczniowie odbywają
praktyki/staż, organom prowadzącym kontrole m.in.: SANEPID,; sądom, policji, itp.,
przy czym zakres ujawnionych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Ponadto

dane

osobowe

praktykantów

mogą

być

ujawniane

podmiotom

przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w
umowie usług na rzecz pracodawcy, np.: usług teleinformatycznych, takich jak
hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

obsługi poczty

tradycyjnej; usług prawnych lub doradczych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych
posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Administrator;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator

przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
e) przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21
RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których
Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa
Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych,

w

sytuacji

gdy

uznają

Państwo,

że

przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej
umowy stażu/praktyki zaś niepodanie danych osobowych może skutkować odmową
realizacji umowy.
13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki
prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie
na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.

