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
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
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Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku (80-434 Gdańsk) przy ul. Danusi 4 – dalej
„Administrator”.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktyki studenckie oraz realizacji
porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku,
natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych
przez Panią/Pana dokumentach, związanych z rekrutacją oraz realizacją praktyki studenckiej,
Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest
dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana
w rekrutacji na praktyki, a następnie nie będzie możliwa realizacja porozumienia dotyczącego tych praktyk,
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane
żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na praktyki oraz realizacji porozumienia dotyczącego przyjęcia
na praktykę studencką, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych
danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
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.
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US
Gdańsk, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt: iod_usgdk@stat.gov.pl

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 realizacji 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)

