
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca ochrony danych osobowych osób odbywających nieodpłatne praktyki   

w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie

Zgodnie z 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  (RODO)

informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych dobrowolnie w związku 
z realizacją praktyki w Szkole Podstawowej w Soninie jest dyrektor Szkoły (Sonina 168, 
37-100 Łańcut, tel. 17 224 15 21, e-mail: spsonina@o2.pl).

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Soninie pełni Agnieszka 
Baran.  Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail:  iodspsonina@gmail.com lub 
telefonicznie (w godz. 8.00 – 14.30) pod numerem telefonu: 17 224 15 21.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji, oceny i udokumentowania odbytej praktyki 
b) realizacji zawartej umowy ze szkołą lub uczelnią w zakresie realizacji praktyki 
c) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

4. Podanie  danych  osobowych  wymaganych  przez  organizatora  praktyk  zgodnie
z przepisami prawa regulującymi organizację praktyk jest obowiązkowe. Niepodanie 
tych danych uniemożliwi realizację praktyki. Podanie innych danych osobowych przez 
praktykanta jest dobrowolne. 

5. Podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom,
z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawniane są na mocy przepisów prawa do: szkoły/uczelni 
kierującej  na  praktykę;  sądom,  policji,  itp.,  przy  czym  zakres  ujawnionych  danych 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  jednego  roku  od  daty 
zakończenia  praktyki  chyba,  że  przechowywanie  danych  osobowych  przez  okres 
dłuższy wymagane jest przepisami prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania.

10. Administrator  danych  nie  przekazuje  danych  osobowych  pracowników  do  państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapoznałam (em) się z klauzulą informacyjną

Data _______________________________ Czytelny podpis _________________________________________________
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