
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KANDYDATÓW NA PRAKTYKANTÓW/PRAKTYKANTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI

W SZKOLE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 2016r.  Nr 119, s.1),  dalej
„RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej
Jadwigi; dane adresowe: ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  poprzez  email:
sp21@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
a) w  celu  realizacji  procesu  rekrutacji,  w  szczególności  w  celu  oceny  Pani/Pana

kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do odbywania praktyk zawodowych,
na które Pani/Pan aplikuje. Dane osobowe o które prosimy to: imię i nazwisko, nazwa
uczelni. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym;
ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

b) w celu realizacji praktyk, oraz w celu związanym z realizacją obowiązków Szkoły jako
organizatora  praktyk  -  do  odbycia  praktyk  wymagamy  podania  przez  Panią/Pana
danych takich jak:  imię i  nazwisko,  nazwa uczelni.  Jeśli  nie poda Pan/Pani  danych
osobowych, nie będzie mógł/mogła Pan/Pani odbyć praktyki.

Dodatkowo możemy prosić o inne dane, które nie mają wpływu na odbycie praktyki ale
jeżeli  ich  nie  otrzymamy  nie  będziemy  mogli  dzwonić  pod  numer  kontaktowy  lub
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia – nad pomieszczeniami Szkoły

i  terenem  wokół  Szkoły  prowadzony  jest  nadzór  w  postaci  środków  technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

4. Podstawą prawną przetwarzania są:
a) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas

postępowania rekrutacyjnego Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby ocenić
Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią
osobą  do  odbycia  praktyki  w  szkole  (dot.  kandydatów  na praktykantów)  bądź  też
ustalenie  lub  dochodzenie  ewentualnych  roszczeń  lub  obrona  przed  takimi
roszczeniami;

b) niezbędność  do  realizacji  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)  takich  jak  ustalenie  lub  dochodzenie
ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.;

c) obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.  6 ust.  1 lit.  c RODO) w związku
z zawarciem umów o odbywanie praktyki studenckiej;

d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam
inne dane takie jak: adres email, telefon, wizerunek;

e) art.  108a  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  w  związku
ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia;

5. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe:
a) do  końca  procesu  rekrutacji,  chyba,  że  wyraził/a  Pan/Pani  zgodę  na przetwarzanie

Pana/Pani  danych  osobowych  przez  Administratora,  dla celów  przyszłych  procesów
rekrutacyjnych,

b) przez okres realizacji praktyki - po tym czasie z danych będziemy korzystać  w celach
archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie  Pana/Pani  danych  osobowych  po  upływie  ww.  okresu,  dla  celów
przyszłych rekrutacji.



c) nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla
których  zostały  zebrane  i  będą  przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający  3
miesięcy od dnia nagrania,  o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.  Po upływie
okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu  zawierające  dane  osobowe,  podlegają  zniszczeniu,  z  wyjątkiem  sytuacji
w których nagrania zostały zabezpieczone , zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana  dane  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane. 
9. Administrator  nie będzie przekazywał  danych osobowych Pracowników poza Europejski

Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  dla  kandydatów
na praktykantów/praktykantów przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo żądania  usunięcia  danych osobowych  w przypadkach  określonych  w art.  17

RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych

w przypadkach określonych w art. 21 RODO ;
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art.

20 RODO;
g) prawo do  cofnięcia  zgody  w przypadkach,  gdy  dane  osobowe są  przetwarzane  na

podstawie Pani/Pana zgody.
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji,

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym z  informacją  o  celu  i  sposobach
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  o  prawach  jakie  mi  przysługują  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

 

........................................................ ........................................................
(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

WYRAŻENIE ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DLA

KANDYDATÓW NA PRAKTYKANTÓW W SZKOLE
 
1.    Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  (innych  niż  wymagane
przepisami prawa) przez Administratora danych w celu:

realizacji procesu rekrutacji dla kandydatów na praktykantów,
w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi; 
dane adresowe: ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin.

2.    Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

........................................................ ........................................................
(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)


