
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych stażysty w Urzędzie Gminy w Izbicku 

Informacja zgodna z art. 13 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), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO. 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą przy ul. Powstańców 

Śl.12, 47-180 Izbicko,  

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@izbicko.pl, tel. 774617221, 

lub na adres jego siedziby; 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

poprzez telefon komórkowy 668 620 696; 

4. Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane w celu odbycia stażu w  

Urzędzie Gminy w Izbicku;  

5. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, 

w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez 

bezrobotnych, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w 

sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku 

aktywizacyjnego. Pozostałe dane, w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, będą 

przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO; 

6. Podanie Administratorowi danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 

obowiązkowe, ich niepodanie uniemożliwi odbycie stażu. W przypadku pozostałych danych ich 

podanie jest dobrowolne; 

7. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail:ug@izbicko.pl lub na adres siedziby 

Administratora; 

8. Odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, w tym 

podmioty świadczący usługi prawne, IT. Odbiorcami danych mogą być również podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

9. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich 

sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub 

ograniczenia przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO; 

10. W odniesieniu do Pani/Pana Danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

w tym w formie profilowania stosownie do art. 22 RODO; 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

prowadzonym przez Administratora; 

12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Oświadczenie stażysty 

Wskazuję, że zapoznałem/am się z zawartą powyżej informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych i jednocześnie przez złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem, oznajmiam, że 

akceptuję oraz zrozumiałem/am jego treść.  

 

___________________________________________ 

            Data i podpis stażysty 
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