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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 
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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy 
Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jak Administrator danych osobowych, informuje: 
 
I. 
Administratorem danych osobowych w zakresie danych studenta/ praktykanta/ stażysty udostępnionych 
przez uczelnię oraz danych gromadzonych i przetwarzanych w celu realizacji umowy o praktykę jest IOŚ-PIB 
z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. 
W zakresie pozostałych celów Administratorem danych jest kierująca uczelnia.  
 
II. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB - nr telefonu 22/37-50-593, e-mail: 
iodo@ios.gov.pl 
 
III. 
Podanie danych jest wymogiem związanym z zawarciem umowy bądź porozumienia dotyczącego realizacji 
praktyk studenckich, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z  w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450); ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.); ustawą z dnia 17 lipca 2009 
r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO – jeżeli 
zostanie zawarta umowa bezpośrednio ze stażystą lub umowa trójstronna.  
 
IV. 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 
systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością IOŚ-PIB. Mogą być 
również udostępniane organom kontrolującym.  
 
V. 
Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są informacje podane w treści umowy bądź porozumienia 
oraz innych dokumentach niezbędnych do organizacji i realizacji praktyk studenckich.  
 
VI. 
Administrator informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy do 
organizacji międzynarodowej. 
 
VII. 
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji przy czym na dzień podpisania 
niniejszej klauzuli wynosi on 10 lat (BE10).  
 
VIII. 
Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej (…) przysługuje 
Panu/Pani prawo do: 
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1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz sprostowania (poprawiania), 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych; 

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie  Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

 
IX. 
Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 
ust. 1 i 4 RODO. 

 


