Klauzula informacyjna – praktyki studenckie
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Stuposiany
z siedzibą pod adresem: Stuposiany 1a, 38-713 Lutowiska.
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy
o praktyki studenckie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy), wsparciem socjalnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zapewnieniem
bezpieczeństwa i organizacji pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy), a także w związku z prowadzeniem monitoringu
wizyjnego i monitoringu systemów informatycznych, rozumianych jako prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałych przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy
o praktyki studenckie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w maksymalnym
okresie do 10 lat od zakończenia praktyk lub w przypadku monitoringu wizyjnego do
czasu nadpisania się obrazu.
5. Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom realizującym
świadczenia względem Nadleśnictwa, obsługującym nas pod względem
teleinformatycznym, prawnym, jak też w innych sytuacjach koniecznych do
zapewnienia obsługi kadrowo-płacowej, w tym do firm realizujących szkolenia oraz
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, jak również uprawnionym do
dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia (w zakresie danych przekazanych na podstawie konieczności realizacji
umowy) i usunięcia (po ustaniu okresu przewidzianego przepisami prawa), a także
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

