
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW I WOLONTARIUSZY  
 
 

 
Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest  I Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, telefon 83 355 
15 77, e-mail: liceum@parczew.pl 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak 
również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem 
Ochrony Danych na adres e-mail: iod.liceum@parczew.pl lub listownie na adres: ul. 
Mickiewicza 5, 21-200 Parczew 

Cel przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o realizację 
praktyki, stażu lub wolontariatu oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących 
przeprowadzania praktyk, staży lub wolontariatu, a także z przepisów podatkowych. 

Podstawa prawna  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie: 

 wykonanie umowy stażu, praktyki lub porozumienia o wolontariacie, 

 wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawartą 
umową lub porozumieniem, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, na 
podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. ustalenia 
obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia 
należącego do administratora. 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, 
a w szczególności: 

 Starostwo Powiatowe w Parczewie 

 Bank w zakresie realizacji ewentualnych płatności, 

 podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 
Stażysty/Praktykanta/Wolontariusza (m. in. podmioty szkolące, świadczące usługi IT), 

 podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi diagnostyczne, prawnicze, 
zaopatrzeniowe, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia 
przetwarzania, 

 podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności 
sądy, prokuratury, policja, komornicy sądowi, a także innym niewymienionym 
podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

mailto:iod.liceum@parczew.pl


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub 
porozumienia, a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń oraz 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Przysługujące Pani/Panu prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznają Państwo, iż I LO im. M. Kopernika w Parczewie przetwarza 
dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z 
Panią/Panem umowy lub porozumienia o realizacji stażu, praktyki bądź wolontariatu. 


