KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH NIEODPŁATNE
PRAKTYKI LUB STAŻE (dalej praktykantów)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO) informuję, że:
1. Dane osobowe praktykantów przetwarzane są w celach:
 realizacji, oceny i udokumentowania odbytej praktyki lub stażu
 realizacji zawartej umowy ze szkołą, uczelnią lub starostą w zakresie realizacji
praktyki lub stażu
 wypełniania innych obowiązków przez organizatora praktyki wynikających z
przepisów prawa
 zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia
 archiwizacji dokumentacji przebiegu praktyk i staży po ich zakończeniu
 ewentualnego dochodzenia roszczeń.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących: sposobu
organizacji, realizacji i dokumentowania praktyk i staży, przepisów BHP,
SANEPID, ODO i innych branżowych aktów prawnych dotyczących organizatora
praktyk (art. 6 ust 1c RODO, a w odniesieniu do danych szczególnych art. 9 ust 2b
RODO)
 usprawiedliwiony cel administratora, jakim jest: realizacja zawartej ze szkołą,
uczelnią lub starostą umowy o praktykę/staż, ujawnianie danych kontrahentom,
klientom firmy i pozostałym podmiotom Gromady (jeżeli wynika to z zakresu
przydzielonych prac), prowadzenie monitoringu poczty elektronicznej ewentualne
dochodzenie roszczeń, i prowadzenie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust 1f RODO)
 żywotny interes osoby w przypadkach wymagających wezwania pogotowia, jeżeli
osoba nie jest w stanie samodzielnie wyrazić zgody (art. 6 ust 1d RODO)
 zgoda udzielona przez praktykanta, w zakresie danych podawanych przez niego
dobrowolnie z własnej inicjatywy (art. 6 ust 1a RODO)
3. Podanie danych osobowych wymaganych przez organizatora praktyk zgodnie z
przepisami prawa regulującymi organizację praktyk i staży jest obowiązkowe.
Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację praktyki/stażu. Podanie innych danych
osobowych przez praktykanta jest dobrowolne.
4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, posiada
Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały okres trwania praktyki lub stażu, a po
jego zakończeniu zostaną przekazane do Archiwum i przechowywane zgodnie z
przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji praktyk i okresów dochodzenia
roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Dane osobowe ujawniane są na mocy przepisów prawa do: szkoły/uczelni lub urzędu
pracy kierującego na praktykę/staż; organom prowadzącym kontrole m.in.: SANEPID,
Rada Nadzorcza; sądom, policji, itp., przy czym zakres ujawnionych danych wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
Na podstawie zawartych umów powierzenia danych ujawnia się dane dostawcom
i serwisantom
monitoringu wizyjnego (w obiektach, gdzie jest stosowany
monitoring), audytorom zewnętrznym, firmom świadczącym usługi: ochroniarskie,
prawne, szkolenia bhp i niszczenia dokumentów.
Na podstawie usprawiedliwionego celu administratora dane są przekazywane do
pozostałych podmiotów Grupy Gromada, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji
praktyki.
Jeżeli praktyka lub staż dotyczy działów związanych z obsługą klienta i pracą przy
komputerze dane są dodatkowo ujawniane:
 na podstawie umowy powierzenia danych firmie świadczącej obsługę
informatyczną oraz dostawcom i serwisantom systemów informatycznych
stosowanych w hotelach, biurach turystycznych i biurach zarządu, oraz poczty
elektronicznej,
 na podstawie usprawiedliwionego celu administratora dane kontaktowe (służbowe)
przekazujemy do kontrahentów, klientów, pozostałych podmiotów Grupy Gromada
i innych podmiotów, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów
i prowadzenia działalności.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
9. Dane przetwarzamy w systemie komputerowym, ale żadne decyzje nie są
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w odrębnych zakładkach
Polityki Prywatności:





Administratorzy danych osobowych
Inspektor Danych Osobowych,
Informacja o prawach osób,
Inne postanowienia

