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KLAUZULA INFORMACYJNA
(praktyki absolwenckie)
Kto jest administratorem danych:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Przemysłu Ziemniaczanego SA z siedzibą w Niechlowie (56-215) przy ul. Przemysłowej 8,
zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ppz-niechlow.pl
lub na adres siedziby z dopiskiem „IOD”.
Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jest umożliwienie
zawarcia i wykonania umowy o praktykę absolwencką pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem Danych (dalej jako „Umowa”), a także zarządzanie personelem,
powierzonym mieniem, rozliczeniem wynagrodzeń, szkoleniami, a także przydzielaniem zadań
i oceną Praktykanta. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zawarta umowa o
praktykę absolwencką (art. 6 ust. 1 lit.t b RODO).
W przypadku, gdy przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym Administratora, podstawą
przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych będą odpowiednie przepisy prawa, m.in.
z zakresu rozliczeniowo-podatkowego, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Możemy przetwarzać także dane szczególnych
kategorii (głównie dotyczące Pani/Pana zdrowia), jeśli wynika to z praw i obowiązków
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b
RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać na podstawie naszego uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsługi finansowej, administracyjnej oraz
informatycznej personelu, przekazywania danych osobowych kontrahentom i klientom w celu
realizacji usług, dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, a także dla
archiwizacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane również w tych celach, do
których taka zgoda jest niezbędna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak np. przetwarzanie danych
szczególnych kategorii, wykorzystanie Pani/Pana wizerunku w komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej, korzystanie ze świadczeń dodatkowych albo Pani/Pana uczestnictwo
w konkursach, promocjach czy wydarzeniach.
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z umowy o praktyki absolwenckie jest
konieczne do jej zawarcia. Skutkiem niepodania danych wynikających z umowy będzie brak
możliwości odbycia praktyk. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący

na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Zaś skutkiem odmowy pozostałych danych
będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.
Jaki jest okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie przez
okres przedawnienia roszczeń i okresy wynikające z przepisów szczególnych min. ustawy
o rachunkowości, prawa podatkowego.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę,
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.
Spółka zakończy przetwarzania danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony
interes, po ustaniu okresów retencji, a także jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania danych w tym celach i zostanie on uznany przez Administratora.
Komu przekazujemy dane osobowe:
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
✓ podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani/Pana obowiązków np. usługi wspólne
dla kadr, dostarczania szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami,
wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne; analiza zachowań
użytkowników; obsługa zamówień; weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze
Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami, niezależni zewnętrzni przedstawiciele,
usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, usług pocztowych i operacyjnych,
zarządzania dokumentacją;
✓ organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
✓ dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania,
✓ prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na
podstawie Twojej zgody;
✓ wniesienia sprzeciwu z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji wobec
przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Wówczas nie będziemy już
przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
✓ wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania
danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

✓ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193
Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

