
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STAŻYSTY  

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe stażysty                         

na podstawie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla bezrobotnego zawartej pomiędzy Urzędem Pracy                       

a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku. 

 

1. Przetwarzanie powierzonych MOPS w Płocku danych osobowych odbywać się będzie zgodnie 

z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. 

UE.L. nr 119 str. 1), dalej zwanym RODO. 

2. Ilekroć w niniejszej informacji mowa o Administratorze, należy przez to rozumieć Urząd Pracy. 

3. Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o podmiocie przetwarzającym, należy przez to rozumieć MOPS                            

w Płocku. 

4. MOPS w Płocku oświadcza, jako pracodawca osoby wskazanej do roli opiekuna stażu, że wypełnił wobec niej 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO bezpośrednio, wraz z poinformowaniem tej osoby                        

o udostępnieniu jej danych podmiotowi uprawnionemu, jakim jest Urząd Pracy w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.  

5. Urząd Pracy, jako Administrator danych osobowych osoby bezrobotnej skierowanej na staż, powierza dane 

osobowe bezrobotnego wskazane w w/w umowie do przetwarza MOPS w Płocku, a MOPS w Płocku przyjmuje 

te dane do przetwarzania.  

6. Zawarta umowa stanowi udokumentowane polecenia Administratora do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych bezrobotnego przez MOPS w Płocku. 

7. Przetwarzanie przez MOPS w Płocku udostępnionych danych osobowych bezrobotnego skierowanego 

do odbycia stażu następuje tylko i wyłącznie w celu i w zakresie udzielonego wsparcia w ramach projektu,                       

tj. realizacji programu stażu. Powyższe wynika z faktu, iż Administrator powierza MOPS w Płocku dane osobowe 

bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu na mocy obowiązujących przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy                       

i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów 

prowadzenia usług rynku pracy. 

8. MOPS w Płocku przetwarzać będzie powierzone dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania umowy                     

z Urzędem Pracy. 

9. MOPS w Płocku:  

a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy 

też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba 

że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot 

przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje 

Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny;  

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;  

c) podejmuje wszelkie środki ochrony wymagane na mocy art. 32 RODO;  

d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art.  28 

ust. 2 i 4 RODO;  

e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; 

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się 

z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;  

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa 

lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii                         

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, przy czym termin 

usunięcia lub zwrotu danych nie może być ustalony wcześniej, niż po upływie terminów przechowywania 

dokumentacji wynikających z wymogów realizowanego projektu;  

h) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z tym 

obowiązkiem podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa 

członkowskiego o ochronie danych.  

 


