
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY / PRAKTYKANTA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informujemy że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych, jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 

Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), e-mail: info@ur.edu.pl, NIP: 813-32-

38-822, REGON: 691560040. 

2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: +48 17 872 34 39, +48 605 509 000   

oraz adres e-mail: iod@ur.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

- związanych i wynikających z zawartej umowy o staż / umowy  o praktyki  w oparciu o zgodę 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

- wykonania umowy o staż / umowy o praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ochrona osób i mienia należącego do 

administratora, dochodzenie roszczeń w postepowaniach sądowych oraz na drodze 

polubownej. 

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest 

obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania 

umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym dotyczącym dochodzenia 

roszczeń związanych z zawartą umową. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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