
 

Klauzula informacyjna  

dot. przetwarzania danych osobowych stażystów, praktykantów i wolontariuszy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i 

Rodziny w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów, 

reprezentowanym przez Dyrektora POWDiR. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i 

Rodziny możliwy jest pod adresem email: powdir.chrzanow@wp.pl 

3. Dane osobowe osób ubiegających się o staż/praktykę/wolontariat oraz 

stażystów/praktykantów/wolontariuszy: 

1) przetwarzane będą w celu odbycia stażu/ praktyki/ wolontariatu w Powiatowym Ośrodku 

Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, na podstawie umowy/porozumienia zawartej 

z urzędem pracy/szkołą/naszą placówką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B w/w 

Rozporządzenia; 

2) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

5) będą przetwarzane przez okres realizacji stażu/ praktyki/ wolontariatu w Powiatowym 

Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów o archiwizacji. 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym 

ubieganie się o przyjęcie na staż/praktykę/wolontariat w POWDiR. 
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