KLAUZULA INFORMACYJNAdo umowy cywilnoprawnej ze stażystą/praktykantem
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna
4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail:
kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
pisząc na adres e-mail: iod@instytutkorfantego.pl.
Administrator realizuje zadania zgodnie ze Statutem Instytutu, nadanym uchwałą nr VI/16/12/2019 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.
Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy (porozumienia) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych z realizacją stażu lub praktyki
wynikających z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki oraz w celu archiwizacji
dokumentacji– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu kontaktu telefonicznego z Państwem podczas trwania umowy stażu, praktyki lub innym na który
wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: operatorzy pocztowi, dostawcy systemów informatycznych
i usług IT, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np.
w celu rozliczenia środków publicznych). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą
być ujawniane każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie
z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie i jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
•
czasu obowiązywania umowy,
•
przepisów prawa, które obligują nas do przetwarzania danych przez określony czas,
•
okresu niezbędnego do obrony naszych interesów.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres
e-mail lub pisemnie na adres Administratora. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji
pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej
wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej oraz
celu ich przetwarzania.
9. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu zawiadomią Państwo Administratora w formie pisemnej;
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
12. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ww. informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze mnie danych osobowych.

………………………………..………………
data

……………………………………………………………………….…………
czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. numeru telefonu w celu kontaktu ze mną podczas trwania
umowy (porozumienia) wolontariatu.
numer telefonu

…………………………………….
data

………………………………………………………………………
czytelny podpis

