KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów na staż/praktykę
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

1.

2.
3.

Administratorem danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice (nr tel. 32 20 17 600, e-mail
sekretariat@katowice.wios.gov.pl), zwany dalej Administratorem.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Zasadzień, e-mail:
iod@katowice.wios.gov.pl
Dane osobowe kandydatek/kandydatów na staż/praktykę będą przetwarzane w celu umożliwienia
odbycia stażu/praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –
t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.).
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej
w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:


dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,



wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,



przenoszenia danych,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.


8.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy
o staż/praktykę. Podawanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny. Udostępnienie adresu
mailowego lub numeru telefonu usprawni realizację celu.

9.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13
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).

