
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych pracownika jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. 

Brody 12 reprezentowana przez dyrektora szkoły; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu e-mail: 

iod@sp4.boleslawiec.eu    

3. Dane osobowe przetwarzane są w  następujących celach: 

a) dane osobowe studenta w celu realizacji zadań związanych z odbyciem praktyki studenckiej na podstawie 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131), Ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i inne na wniosek.   

5. Dane osobowe praktykanta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza 

obszar działania RODO. 

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z 

dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Ministra Kultury z 

dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz 

zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa 

wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).   

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy o 

odbycie praktyki w naszej szkole. 

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

https://uodo.gov.pl/

