Z AŁ ĄC ZNI K
NR 3

DO REGULAMINU PRAKTYK STUDENCKICH W SĄDZIE W MIKOŁOWIE

Mikołów, dnia ………………………………………………..………
………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW
W SĄDZIE REJONOWYM W MIKOŁOWIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwane dalej
RODO, informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie z siedzibą
w Mikołowie przy ul. Ks.Kard. St. Wyszyńskiego 12/14.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie jest Mirosław Jegła, kontakt:
iod@mikolow.sr.gov.pl.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wskazane w kwestionariuszu osobowym, tj. imię
i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu / adres e-mail) Podanie dodatkowych danych osobowych, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą.
4. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji umowy ...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą dopuszczone wyłącznie uprawnione osoby, tj.
pracownicy Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz pracownicy podmiotu realizującego zadania z zakresu
usług ochrony i tylko w niezbędnym zakresie.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu
usługi informatyczne, prawne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie i w granicach przepisów
prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego w pkt 3, tj.
przez okres trwania umowy o praktyki oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji
związanej ze rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul Stawki
2, w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dn. 27.04.2016 r. 2016/679.
10. Podanie danych w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne
w celu organizacji studenckiej praktyki zawodowej.
11. Nadto informuję, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w Sądzie Rejonowym w Mikołowie
stosowany jest system monitoringu wizyjnego oraz nagrywanie przychodzących i wychodzących rozmów
telefonicznych.
12. Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f RODO Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego
na praktykę tj. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem treść powyższej klauzuli informacyjnej.

………………..……..……………………………………………………
(czytelny podpis)
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