OSOBY ODBYWAJĄCE STAŻER I PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PROSZOWICACH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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
(RODO), informuje, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach (32-100 Proszowice, ul. 3 Maja tel.: 12 385 31 60,
fax. 12 385 31 78, e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej z Straży Pożarnej w Proszowicach wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Krakowie, z którym można kontaktować się: ul. Zarzecze
106, 30-134 Kraków, e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
• związanych i wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy o staż/ umowy o praktyki
w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• wykonania zawartej Panią/Panem umowy o staż/ umowy o praktyki zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b) RODO,
• wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
• realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony
osób i mienia należącego do Administratora.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz
Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@giodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości zawarcia umowy.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, czyli
automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej
dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi
i dokumentacja niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

