INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKANTÓW
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CISEWIU
Niniejszym w wykonaniu dyspozycji treści 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
w Cisewiu 35, 83-440 Karsin. Kontakt: email: dps.cisewie@powiatkościerski.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@dpscisewie.pl.
3.Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia
i realizacji umowy z Panią/Panem lub podmiotem kierującym na praktykę oraz
wypełnienia obowiązków prawnych z niej wynikających.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- rozp. MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym,
- ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.
Podanie danych wynikających z tych przepisów oraz niezbędnych do zawarcia
i zrealizowania umowy jest konieczne do odbycia przez Panią/Pana praktyki.
5. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ujawnienia im
danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, organy kontrolne) oraz podmiotom
przetwarzającym Pani/Pana dane w ramach świadczenia usług dla Administratora: BHP
oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne. Administrator w
procesie organizacji praktyk zawodowych nie przekazuje Pani danych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania praktyki
a następnie w celu archiwalnym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
obowiązującym u Administratora – 5 lat liczonych od dnia 01 stycznia roku następującego
po roku, w którym zakończona została praktyka.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan złożyć do
Administratora wniosek o:
- dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych
lub uzyskanie ich kopii,
- sprostowania, czyli poprawienia danych osobowych,
- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Inspektorem ochrony
danych, kontakt z Inspektorem jak w pkt. 2.

