
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub cofnięcie zgody 

na ich przetwarzanie uniemożliwi Pani/Pana wybór do przyjęcia na praktykę/wolontariat/staż. 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, mający siedzibę przy Alejach Jerozolimskich 181 w Warszawie (02-222). 

Informujemy, że w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się 

Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 

iod@ure.gov.pl  lub listownie – adres korespondencyjny: Urzędu Regulacji Energetyki, Aleje 

Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.  

Cel przetwarzania danych:  

Dane osobowe kandydatów do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu będą przetwarzane w celu 

rekrutacji na praktyki/wolontariat/staż w Urzędzie Regulacji Energetyki. 

Dane osobowe praktykanta/wolontariusza/stażysty: 

1. będą przetwarzane w celu realizacji praktyki/wolontariatu/stażu, oraz w celach 

związanych z realizacją obowiązków Organizatora praktyk/wolontariatów/staży, w tym 

w celu realizacji porozumień o organizację praktyki studenckiej,  porozumień 

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych lub  umów o staż na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, ustawy – Kodeks pracy i aktów wykonawczych do niej, przepisami 

z zakresu bezpieczeństwa, jak również zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami 

krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

2. będą przechowywane przez okres realizacji praktyki/wolontariatu/stażu oraz przez okres 

niezbędny w celach archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych; 

3. mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Organizatorem 

w ramach praktyk/wolontariatów/staży; 

4. nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu). 

Uprawnienia: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, 

przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje 

Pani/Panu  prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej 

do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych”). 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją ubiegania się o przyjęcie 

na praktyki/wolontariat/staż w Urzędzie Regulacji Energetyki. 

mailto:iod@ure.gov.pl


Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podstawa prawna przetwarzania danych:  

art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 26 i nast. ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Inne informacje:  

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też 

profilowane. 

Oświadczenie kandydata 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych na praktykę/wolontariat/staż* w celu 

rekrutacji do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu* w Urzędzie Regulacji 

Energetyki, zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

data i podpis kandydata 

 

* Właściwe podkreślić 

                                                           


