
Klauzula informacyjna dla stażystów/praktykantów w Tech-Studio S.C. Dawid
Sojda Jacek Kuśmierzak

Na podstawie art. 13 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  (określane  jako  "RODO",  "ORODO",  "GDPR"  lub "Ogólne  Rozporządzenie
o Ochronie Danych"), dalej RODO poniżej przedstawiam podstawowe informacje na temat
zasad i sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w podmiocie „Tech-Studio S.C.
Dawid Sojda Jacek Kuśmierzak”

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Tech-Studio S.C. Dawid Sojda Jacek Kuśmierzak z sie-
dzibą przy ul. Gliwickiej 234 lokal numer 202, 40-840 Katowice



Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Tech-Studio  S.C.  Dawid  Sojda  Jacek  Kuśmierzak  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych
Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych,  w  tym  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  oraz  
w sprawach  związanych  z  przysługującymi  Pani/Panu  prawami  do  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w podmiocie jest Pan Marcin Żuchowski

Kontakt  do Inspektora Ochrony Danych Osobowych po przez adres mailowy:  rodo@tech-
studio.pl  bądź pod adresem placówki z dopiskiem IOD.

Czyje dane przetwarzamy?

Administrator  przetwarza  dane  osobowe  stażystów/praktykantów  w  celu  odbycia
stażu/praktyki na rzecz Tech-Studio S.C. Dawid Sojda Jacek Kuśmierzak, Administratora.

W  jakim  celu  będziemy  przetwarzać  Pani/Pana  dane  osobowe  i  na  jakiej  podstawie
prawnej?

Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rekrutacji  na  staż/praktykę  oraz
ewentualnej  realizacji  stażu/praktyki  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a,  b  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  – Kodeks Pracy,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  –  Kodeks cywilny oraz aktów
wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania 
danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań niezbędnych do uzyska-
nia statusu praktykanta.

Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, prze-
bieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane wskazane w przepisach szczególnych lub do-
browolnie podane przez kandydata.

Komu możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

Z  poszanowaniem  poufnego  charakteru  Pani/Pana  danych  osobowych  informujemy,  że
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym podmiotom:

1) upoważnionym pracownikom Administratora



2) podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu realizacji obowiązku praw-
nego, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy rentowe,
sądom, komornikom, organom ścigania, itp., 

3) podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską w stosunku do Admini-
stratora,

4) podmiotom, którym dane są powierzane do zrealizowania celów przetwarzania.

Jakie  ma  Pani/Pan  prawo  w  stosunku  do  przetwarzanych  przez  nas  Pani/Pana  danych
osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 przekazania innemu administratorowi danych osobowych przetwarzanych w sposób

zautomatyzowany,  
o ile będzie to technicznie możliwe

 żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe, niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym,

 usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  prawo  do  bycia  zapomnianym)  jedynie  
w przypadkach prawem przewidzianych,

 ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  przewidzianych
prawem,

 zgłoszenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach
przewidzianych prawem,

 wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych
osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 wycofania  uprzednio  udzielonej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  
w  zakresie  w  jakim  podstawą  do  przetwarzania  była  udzielona  przez  Panią/Pana
zgoda. Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie będzie miało wpływu na prawidłowość
przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  przed  złożeniem  oświadczenia  
o wycofaniu zgody.   

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez
udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilo-
wania.

Przesyłanie danych do Państw Spoza UE

Tech-Studio S.C.  Dawid Sojda  Jacek  Kuśmierzak nie  będą przekazywać  Pani/Pana danych
osobowych do państw spoza UE lub organizacji międzynarodowych spoza UE.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  umowy  oraz  
w  obowiązkowym  okresie  przechowywania  dokumentacji  związanej  z  rodzajem  umowy,
ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Prawo Skargi



Gdy uzna Pan/Pani,  iż  Tech-Studio S.C.  Dawid Sojda Jacek Kuśmierzak, jako administrator
danych,  przetwarza  je  w  sposób  naruszający  przepisy  RODO  ma  Pani/Pan  prawo  do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Katowice,  dnia ……………
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