INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - STUDENCI
W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz
o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku (80-434 Gdańsk) przy ul. Danusi 4 – zwany dalej
„Administratorem”.

II.

Inspektor Ochrony Danych: pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych,
a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do wyznaczonego przez Administratora
IOD:
 poprzez e-mail - iod_usgdk@stat.gov.pl,
 listownie: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.
Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie rekrutacji i odbycie praktyki studenckiej
w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
jednak niezbędne, aby wziąć udział w rekrutacji i odbyciu praktyki studenckiej.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i odbycia praktyki, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jednak wycofanie zgody nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku
w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką oferta nr .................................................... oraz odbycia
praktyki studenckiej w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
.................................................
(czytelny podpis)

