
 

Załącznik nr 3 

 

 

………………………………………………             Stalowa Wola, dnia………………………… 
   (Imię i Nazwisko kandydata pisane czytelnie) 
 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu 
rekrutacji na  praktykę oraz dla potrzeb ewentualnej realizacji praktyki w Komendzie Powiatowej Policji  
w Stalowej Woli.  

 

                       ………………………………… 

          (podpis kandydata) 

  

Klauzula informacyjna 

dla kandydata do przyjęcia na praktykę oraz osoby odbywającej praktykę w Komendzie 
Powiatowej Policji w Stalowej Woli 

 

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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stalowej 
Woli z siedzibą przy ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na praktykę oraz ewentualnej 
realizacji praktyki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.  
o praktykach absolwenckich, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów Komendy 
Powiatowej Policji w Stalowej Woli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych oraz art. 20a ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji i art. 45 i 46 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane przetwarzane w KPP w Stalowej Woli przechowywane będą przez okres 

realizacji praktyki a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający 
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 



Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007r. 
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• żądania dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO), 
• sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO) 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) oraz ich usunięcia po 

ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na podstawie, której przetwarzane są 

Pani/Pana dane osobowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być 
zgodne z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie. 

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się 
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji 
w Stalowej Woli: 
• listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli (ul. Popiełuszki 24,  

37-450 Stalowa Wola z dopiskiem „IOD”) 
• e-mailowo:  iod.stalowa-wola@rz.policja.gov.pl. 
 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 2 klauzuli jest 
warunkiem zawarcia umowy/porozumienia. Odmowa ich podania uniemożliwi wybór Pani/Pana 
osoby do przyjęcia na praktykę. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3 klauzuli nie jest 
obowiązkowe, jednak konsekwencją ich nie podania będzie odmowa przyjęcia Pani/Pana 
na praktykę. 

13. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Stalowej Woli na podstawie ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 

 

 

 

   Zapoznałam/em się 

 

 
………………………………………………….. 
      (data i podpis kandydata) 
 

 

 

 

  

 


