
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

- PRAKTYKANT 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 

1) zwanego dalej „RODO” iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z 

siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: 

iod@urk.edu.pl.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a) organizacji praktyk oraz wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk i opinii o praktykancie w związku z 

realizacją umowy lub porozumienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

b) realizacji obowiązków Administratora dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku 

praktykanta oraz obowiązków archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO), 

c) ewentualnego wykorzystania Pani/Pana wizerunku (w formie zdjęć) w Internecie na stronie Administratora oraz 

social mediach na profilu Facebook administrowanym przez Administratora – wyłącznie na podstawie 

udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, wskazanych powyżej. 

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować odmową przyjęcia na praktykę i jej 

realizacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. dostawcom 

usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne – przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa 

w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) otrzymania kopii danych osobowych, 

c) sprostowania danych osobowych, 

d) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

udzielonej nam zgody, 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez 

kontakt z Administratorem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, 

że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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