INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(praktyki studenckie)
W związku z realizacją wymogów RODO1 informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie
mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".
II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan
kontaktować:
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530
Szczecin;
b. pocztą elektroniczną, adres e-mail: iod_usszc@stat.gov.pl.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji na
praktyki studenckie oraz realizacja zawartej z uczelnią umowy (porozumienia) o organizację praktyki
w Urzędzie Statystycznym w Szczecnie.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 na etapie rekrutacji przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana
zgody wyrażonej poprzez uczestnictwo w procesie rekrutacji2. Inną podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie przez Administratora zadania realizowanego
w interesie publicznym3, którym jest umożliwienie odbycia studentom praktyk w oparciu o ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz promocja działalności służb statystyki publicznej
w związku z realizacją umowy lub porozumienia zawartego z uczelnią dotyczącego odbywania
praktyk przez studentów;
 po wyłonieniu kandydata do odbycia praktyki, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze4 wynikającego
w szczególności z: przepisów Kodeksu pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o ochronie osób
i mienia oraz RODO. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
będzie wykonywanie przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym 5, którym
jest umożliwienie odbycia studentom praktyk w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz promocja działalności służb statystyki publicznej w związku z realizacją umowy lub
porozumienia zawartego z uczelnią dotyczącego odbywania praktyk przez studentów.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Rozporządzenie 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
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Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
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Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).
4
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.), ustawą z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142), RODO.
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Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).
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V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu
rekrutacji na praktyki oraz realizacji praktyki na podstawie umowy (porozumienia) dotyczącego przyjęcia
na praktykę studencką, a po tym czasie będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi
archiwizacji6.
VI. Dobrowolność/obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji praktyki. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwi Pani/Pana wzięcie udziału w rekrutacji na praktyki, a następnie realizację
porozumienia dotyczącego tych praktyk.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217,
z późn. zm.) oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla urzędów statystycznych.
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