
 

 

 

 
 
 

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA 
STAŻYSTÓW / PRAKTYKANTÓW W RAMACH NIEODPŁATNYCH STAŻY / PRAKTYK 

ZAWODOWYCH. 
 
 
I 

[Administrator danych] 
HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy  
ul. Gen, Hallera 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy               
w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod numerem KRS 0000828430; NIP: 6412547857;  
REGON: 384217727 o  kapitale zakładowy: 9.200.000,00 zł (wpłacony w całości), wchodzącą              
w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks. 
Z Administratorem można kontaktować się: 

1) pod adresem korespondencyjnym Huta Pokój Profile Sp. z o.o., ul. Gen, Hallera 70, 41-709 
Ruda Śląska; 

2) pod adresem poczty elektronicznej: rodohpp@hutapokoj.eu 
 

II 
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych] 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
1) organizacji stażu/praktyk zawodowego/ych oraz wystawienia zaświadczenie o odbyciu 

stażu/praktyk zawodowego/ych i opinii o stażyście/praktykancie na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu przedsiębiorcy w związku z realizacją umowy zawartej z szkołą 
kierującą stażystę/praktykanta oraz w związku z art. 7 rozporządzenia MEN z 22.02.2019 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO); 

2) zapewnienia zasad bhp w miejscu wykonywania stażu/praktyk, w szczególności w zakresie 
przeprowadzenia szkolenia bhp na stanowisku stażysty/praktykanta, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie interesów przedsiębiorcy 
w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej za wypadki na terenie przedsiębiorstwa (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z Kodeksem cywilnym); 

3) zapewnienia bezpieczeństwa – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz 
mienia Administratora poprzez kontrolę dostępu i/lub monitoring wizyjny  
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); – książka wejść/wyjść przez okres 2 lata, a w przypadku 
monitoringu – przez 30dni. 
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III 
 [Źródło pochodzenia danych] 

Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez Szkołę organizującą praktyki/staże 
zawodowe. 
Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana. 

 
IV 

 [Odbiorcy danych] 

1. Pracodawca udostępnia dane praktykantów/stażystów szkołom zawodowym, które skierowały 
danego praktykanta/stażystę na praktyki/staż. 

2. Ponadto, dane osobowe praktykantów/stażystów mogą być ujawnione podmiotom 
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie 
usług na rzecz pracodawcy, na przykład: 

1) usług informatycznych,  
2) usług doradczych, 
3) usług BHP, 
4) usług prawnych, 
5) usług nadawania kart dostępu. 

V 
[Prawa osób, których dane dotyczą] 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane 

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania 
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, 
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym 
dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich 
ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy 
czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę 
w rozsądnej wysokości, wynikająca z kosztów administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 
nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

 



 
 
 

 
 
 

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie 
ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 
przetwarzania (art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
(art. 18 RODO), gdy: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jaj dotyczących, 
które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu 
administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (art. 20 RODO);  

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych     
 w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną 
sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane 
dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany 
zaprzestać przetwarzania danych w tych celach   (art. 21 RODO). 

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje 
zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym 
zgoda ta została wyrażona.  

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna 
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem                           
i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

VI 
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych] 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

    

VII 
[Akty prawne przywoływane w klauzuli] 

1. RODO – rozporządzenie 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              
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1); 

2. Rozporządzenie MEN z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 391 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 


