KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ
STUDENCKĄ/ZAWODOWĄ LUB STAŻ W SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ- INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
”BLACHOWNIA”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” z siedzibą przy ul. Energetyków 9, 47-220
Kędzierzyn-Koźle.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się
skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania
Państwa danych osobowych i praw przysługujących Państwu na mocy przepisów
o
ochronie
danych
osobowych.
Dane
kontaktowe
IOD:
adres
e-mail:
iod@icso.lukasiewicz.gov.pl. tel. + 48 77 487 34 70 lub na w/w podany adres
korespondencyjny z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
3.Sieć Badawcza Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” przetwarza Państwa dane osobowe
w celach:
 przeprowadzenia rekrutacji na praktykę lub staż – na podstawie zgody
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 związanych z realizacją praktyki lub stażu – na podstawie umowy w myśl art.
6 ust. 1 lit. b) RODO.
 wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. f) RODO tj. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora (dane z monitoringu
wizyjnego).
4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 pracownikom i współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych
osobowych osób odbywających praktykę lub staż w Sieć Badawcza ŁukasiewiczICSO ”Blachownia” związku z wykonywaniem obowiązków;
 podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, w tym
obsługującym monitoring,
 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia nie
planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa podania o przyjęcie na praktykę lub
staż, Państwa podanie zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy. W przypadku
przyjęcia na praktykę lub staż Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej ”Blachownia” będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres
wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji
związanej z odbywaniem praktyki lub stażu.
7. Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
do usunięcia danych osobowych;
do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej
zgody;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO:
 listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 przez elektroniczną skrzynkę
podawczą
dostępną
na
stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/
 kontakt telefonicznie: (22) 531 03 00.
Należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich
stosowania.
8. Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany
(bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do
profilowania
9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest





dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez
Administratora.
9. Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu [28.05.2020r.] i może podlegać
dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące
przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym
w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane
za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Instytut
w kontaktach z Kontrahentami.

