
 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w celu odbycia praktyki, stażu, wolontariatu 

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje o zasadach oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku (15-875 Białystok) przy ul. Krakowskiej 13. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są na art. 6 ust. 1 lit. a) - c)1 RODO, w związku z art. 221 § 1,2,4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy, art. 42 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy i ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich celu i zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie, staż, praktykę, wolontariat oraz realizacji umowy 
(porozumienia) o organizację szkolenia, stażu, praktyki, wolontariatu. 

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do odbycia odpowiednio szkolenia, stażu, praktyki, wolontariatu. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 
udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas 
niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a następnie przechowywane przez okres 
wynikający z przepisów archiwalnych.  

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą 
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 
tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną 
usunięte przez administratora ww. terminie; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 
lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom 
mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 
IOD_USBST@stat.gov.pl. 

 
 
 

                                                             
1 Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 



 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w celu odbycia praktyki, stażu, wolontariatu 

w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku 
 

……………………………………...……….      Białystok, dn.................................. 
(imię i nazwisko) 

………………………………………...…… 
 
……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie, staż, praktykę, 
wolontariat oraz realizacji umowy (porozumienia) o organizację szkolenia, stażu, praktyki, wolontariatu. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych 
w celu odbycia praktyki, stażu, wolontariatu w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku. 

 

..................................................................... 

(czytelny podpis) 

 
 


