Klauzula informacyjna dla praktykantów i stażystów

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest INB Marketing Sp. z o.o., ul. Kryształowa 4/6, 20-582 Lublin.

Z kim możecie się Państwo skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych
osobowych?
Administrator wyznaczył specjalną osobę – Specjalistę do spraw ochrony danych osobowych, który udziela
szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim skontaktować
należy napisać na adres e-mail: iod@pca.pl lub wysłać list na adres siedziby administratora.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Państwa osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/porozumienia dotyczącego odbycia praktyk lub stażu 1,2,3.

Kto może mieć dostęp do danych osobowych?
Dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym w tym operatorowi pocztowemu, w celu
przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia.

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony
właściwym przepisem prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Jakie przysługują Państwu prawa?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu, a także prawo do ich usunięcia.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych, jeśli uznacie, iż przepisy RODO zostały naruszone.

Pozostałe informacje
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), mogą zostać wykorzystane
jedynie do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających 4. Podstawą takiego działania jest wyrażona przez
Państwa dobrowolna zgoda. Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Podstawy prawne RODO:
1art.

6 ust. 1 lit. c RODO

obowiązek prawny wynikający z ustaw wskazanych poniżej

DOKUMENT
OPRACOWANY PRZY
WSPÓŁPRACY:
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2art.

6 ust. 1 lit. b RODO

w celu zawarcia umowy o staż, praktyki

3art.

9 ust. 2 lit. b i h RODO

obowiązek prawny wynikający z ustaw wskazanych poniżej (dane szczególnej
kategorii m.in. dotyczące stanu zdrowia)

4art.

6 ust. 1 lit. a RODO

dobrowolnie wyrażona zgoda

Przepisy szczegółowe:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
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