
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 14 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, adres e-mail: 
sekretariat@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571-50-00. 

2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych: p. Adriana Pawłowska,                                 
e-mail: iod@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571-50-30.  

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie i celach:  

a) wynikających z zawartej  z Urzędem Pracy/ Uczelnią umowy o staż/ praktykę 
studencką zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  b RODO,\ 

b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, 

c) realizacji  prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 
ochrony osób i mienia należącego do Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe ( ustawa z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

5. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu kierującego na staż/praktykę 
studencką. 

 
6. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi tj. hosting poczty 
elektronicznej, dozór/ ochrona pomieszczeń, archiwizacja i brakowanie dokumentacji, 
w oparciu o zawarte z Ośrodkiem umowy powierzenia danych osobowych.  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odbycia praktyki 
i stażu. Niepodanie danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na praktykę lub staż. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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