
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  W STOSUNKU DO STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW
realizujących praktyki i staże 

w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200
Sucha Beskidzka dalej zwany „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przygotowania stażystów oraz praktykantów do
samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1) art. 6 ust 1 lit.  C RODO  w zw. z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. r.  o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

2) art. 6 ust 1 lit. b - w celu zawarcia i realizacji umów

3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.

5. Informacja  o  odbiorcach  danych  osobowych:   Państwa  dane  osobowe  mogą  być
przekazywane  do  podmiotów,  które  przetwarzają  Państwa  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora,  na  podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego. 

6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do 
momentu jej cofnięcia.  

3) przez okres niezbędny, wynikający z realizacji umów.

7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:  dostępu do Państwa danych osobowych (zgodnie
z art.  15 RODO),  ich sprostowania (zgodnie z art.  16 RODO),  usunięcia (zgodnie z art.  17
RODO)   lub  ograniczenia  przetwarzania  (zgodnie  z  art.  18  RODO),  przenoszenia  danych
(zgodnie z art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa (zgodnie z art.
21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie
umowy.

9.  Państwa dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym
profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

10. Informujemy  ponadto,  iż  w  stosunku  do  danych  osobowych  które  są  przetwarzane  na
podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  wycofaniem.  Wycofanie
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. 


