Klauzula informacyjna dla praktykanta (ucznia, studenta)
przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przebiegiem praktyk
w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:
ul.
Racibora
60/61,
71-631
Szczecin,
e-mailowo:
zsee@miasto.szczecin.pl
oraz telefonicznie: +48 91 42 26 481. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować
e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i przebiegiem praktyk studenckich lub
uczniowskich w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b 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”), tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu
odbycia praktyki uczniowskiej/studenckiej/absolwenckiej*;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 120 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.
4. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres trwania praktyki
uczniowskiej oraz po jej zakończeniu, przez łączny okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od chwili
rozpoczęcia praktyki uczniowskiej/studenckiej/absolwenckiej*.
5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy
podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych
osobowych:
do dostępu, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także do przenoszenia danych.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza UE.
9. Podanie przez Pana/Panią/ucznia/rodzica ucznia/opiekuna prawnego ucznia* danych osobowych
w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych
niemożliwa jest organizacja i realizacja praktyki.
*niepotrzebne skreślić
Data .......................................

Podpis .....................................

