
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych, które zostały zebrane w związku 

z odbywaniem przez Ciebie stażu/praktyki zawodowej jest Kancelaria Zdebski sp. z o.o. z 

siedzibą w Skoczowie,  przy ul. Stalmacha 43B - dalej: „Administrator”. 

Ponadto, informujemy, że: 

 
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

o zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia zawartego z Tobą lub innym 
podmiotem (np. szkołą) dotyczącego odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki 
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonywania 
umowy); 

o wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych z realizacją stażu lub 
praktyki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki bądź 
innych przepisów szczególnych – np. prawa oświatowego, ustawy o praktykach 
absolwenckich, prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, przepisów podatkowych i o rachunkowości (podstawa: 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego), 

o realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są: zapewnianie 
bezpieczeństwa na terenie należącym do nas oraz zapewnienie ochrony informacji 
których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę, realizowane np. poprzez 
monitoring oraz kontrolę dostępu; ustalanie lub dochodzenie roszczeń 
cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 
1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji stażu/praktyki oraz do czasu 
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak 
również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 
wynikających z przepisów szczególnych. Dane osobowe zgromadzone przy użyciu 
monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 
miesięcy. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować 
się drogą mailową na adres: iod@zdebski.pl 

4. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty 
świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym 
przechowywane są dane osobowe), usługi ochrony osób i mienia, firmy kurierskie i 
operatorzy pocztowi.  

5. Będziemy również przekazywać Twoje dane naszym kontrahentom (usługodawcom, 
klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków powierzonych w 



 

 

ramach prowadzonej praktyki lub stażu. Ponadto odbiorcami Twoich danych mogą być 
organy ścigania i organy administracji publicznej (np. urzędy skarbowe), gdy wynika to 
z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli 
podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 
szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu), a także prawo do przenoszenia danych 
(tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartego z Tobą 
porozumienia lub umowy o prowadzenie stażu lub praktyki lub na podstawie Twojej 
zgody). 

7. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z 
przepisów prawa wskazanych w pkt. 1. 

 

 

……………………...…………………………………………. 

                                                                    /data i podpis praktykanta/stażysty/ 

 

 


