
Klauzula informacyjna 

dla stażystów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu 

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz. 

 

2.  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) Panią Agnieszkę Pater, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pisząc na adres e-mail: sekretariat@zsrecz.pl, pod numerem telefonu 95 765-40-67 bądź pocztowo 

na adres: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. 

Ratuszowa 29, 73-210 Recz. 

 

3. Pani/Pana dane będziemy wykorzystywać w celu realizacji procesu organizacji stażu, w tym 

określeniu warunków odbywania stażu i wystąpienia z wnioskiem o staż do Urzędu Pracy lub przy 

zawarciu i realizacji umowy stażowej w celu jej zawarcia i wykonania. Dodatkowo możemy poprosić 

o inne dane, które nie mają wpływu na zawarcie umowy, ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy 

mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

-art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 

stażowej oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

-art. 6 ust. 1 lit. a RODO- na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź 

stosownych umów podpisanych i przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła 

Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych 

na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (gdy 

- i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla 

administratora). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
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9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU DOBROWOLNEJ ZGODY 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z 

administratorem zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 

                                                                                                                         

                                                                                                                                 

………………………………………………………………… 

                  (podpis składającego wniosek) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


