Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z odbywaniem stażu i praktyk
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 (zwanej dalej RODO) Publiczne Przedszkole nr 2
w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230, Goczałkowice-Zdrój, Wisławy szymborskiej 1 a, informuje, że:
1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230,
Goczałkowice-Zdrój, Wisławy szymborskiej 1 a;tel. +48 322107224 e-mail:
sekretariat@przedszkole2goczalkowice.pl;
2.Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin
Gruszka (kontakt do inspektora: e-mail: iod24h@data.pl, tel: 785465194).
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przyjęcia
Pani/Pana na staż (praktykę) takich jak zapewnienie Pani/Panu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
przy odbywaniu stażu (praktyki) oraz realizację obowiązków z zakresu medycyny pracy . Dane będą
przetwarzane w oparciu o art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 229 § 1 i 304 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w
oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak usługi BHP, informatyczne, hostingowe,
doradcze, odbiorcą będzie także podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny pracy, oraz organy
administracji publicznej uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6.Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu lub
usunięcia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO.
8.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym formom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,
9.Jeśli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
10.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odbycia stażu( praktyk).

