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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKANTA 

Na podstawie art. 13 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) Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Płocku przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

DANE ADMINISTRATORA  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (zwany dalej MOPS) z siedzibą w Płocku,                                                       

przy ul. Zgliczyńskiego 4; tel. nr 24 364 02 10. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

iod@mopsplock.eu  

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH 

Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku a Praktykantem dotyczącej organizacji praktyki 

uczniowskiej/studenckiej. 
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej. 

Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne  i organizacyjne pozyskanych danych. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy i ustaw regulujących system ubezpieczeniowy. 

Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec Praktykanta. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane: 

a) pracownikom MOPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków 

służbowych; 

b) podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą MOPS w zakresie: 

- informatyki; 

- doradztwa prawnego; 

c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE 

Dane osobowe Praktykantów będą przetwarzane przez MOPS przez okres 10 lat.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach 

trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane  są nieprawidłowe 

lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:  

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 
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• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją a przetwarzanie danych oparte jest                       

na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu. 

 

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych               

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji lub do profilowania.  

 

 

 

 


