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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE / STAŻ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU ELKA Radosław Miczyński z siedzibą pod adresem 66-008 

Świdnica, Wilkanowo ul. Kosowa 3A, reprezentowane przez Radosława Miczyńskiego. NIP 9291019367, REGON 

970083265, numer telefonu: +48 68 324 77 80, +48 68 455 21 11, adres e-mail: elka@elka.zgora.pl 

• W sprawach ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@rodo-

online.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

• Administrator jako pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach: 

− w celu zakwalifikowania oraz odbycia praktyki  zawodowej / stażu podstawie wyrażonej przez Państwo zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

− realizacji zawartej umowy / porozumienia z uczelnią / szkołą kierującą na praktykę/staż co  stanowi  

uzasadniony  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z obowiązującymi przepisami prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub umowy  bezpośredniej z praktykantem / stażystą,  w  tym  kontaktowania  się  

w  sprawach  związanych  z realizacją zadań na podstawie zawartej umowy przez okres współpracy; 

− realizacji  obowiązków  BHP – w  celu  realizacji  obowiązków  pracodawcy  wynikających  z  Kodeksu  pracy, 

rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane 

również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust, 2 lit. b 

RODO) – przez  okres wymagany  przepisami prawa, w stosunku do dokumentacji powypadkowej (w tym 

protokół powypadkowy) okres ten wynosi 10 lat; 

− ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  będącego  realizacją  prawnie  uzasadnionego  

interesu Administratora  (art.  6    ust.  1  lit.  f  RODO  oraz  art. 9 ust. 2 lit. f RODO) przez okres współpracy 

(realizacji umowy)  i okres,  w  którym  mogą  ujawnić  się  roszczenia  związane  z  współpracą/realizacją  

zawartej  umowy,  powiększony  o dodatkowe 12 miesięcy, na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej 

chwili i ewentualnych problemów z doręczeniem, a w przypadku toczącego się postępowania sądowego – 

przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia  oraz do czasu przedawnienia 

roszczeń; 

− prowadzenia szczególnego nadzoru nad placówkami Administratora lub terenem wokół placówek 

Administratora w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – na  

podstawie  prawnie  uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na 

zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa, pracowników Administratora,  ochrony  mienia,  zachowania  

w  tajemnicy  informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić Administratora na szkodę – przez okres 7 dni 

od nagrania obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu lub inne informacje  pozyskane w wyniku 

stosowania monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub 

Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, dane te będą przetwarzane 

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 12 miesięcy, a po wszczęciu 
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postępowania – do czasu  prawomocnego  zakończenia  tego  postępowania  oraz  do  upływu  okresu  

przedawnienia  roszczeń  liczonego  od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania; 

• Podanie   przez   Państwa   danych   osobowych   jest   obowiązkowe   w   zakresie   wynikającym 

z obowiązujących przepisów prawa lub umowy/porozumienia z uczelnią / szkoła. Niepodanie w/w. danych 

skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyki zawodowej/stażu. 

• Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, gdy 

taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa (m.in. ZUS, NFZ, Krajowa Administracja 

Skarbowa). Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych 

/ organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe, dostawcy sprzętu diagnostycznego itp.), 

usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym itp.) zgodnie z przepisami 

w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Państwa dane osobowe będą 

również udostępnione partnerom, kontrahentom i klientom, wyłącznie w zakresie danych służbowych, 

a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu, odrębnej, dobrowolnej Państwa zgody. 

 

 

             

podpis    


