PRAKTYKI, STAŻE, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, dalej RPO
DANE
ADMINISTRATORA

z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700,
INFOLINIA +48 800 676 676, https://bip.brpo.gov.pl

DANE KONTAKTOWE
IOD

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się: listownie na adres Biura RPO, lub
elektronicznie na adres: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl .
Zgłaszając chęć odbycia praktyki/stażu/zajęć praktycznych w Biurze RPO
przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne,
ale konieczne do:
✓ zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
✓ organizacji zajęć, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
RPO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

CELE
I PODSTAWY
PRZETWARZANIA
DANYCH

✓ realizacji uzasadnionych interesów RPO, tj. ochrona osób i mienia,
w tym z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego oraz ustalenie,
obrona lub ewentualne dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
✓ zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi, w tym ich życia
i zdrowia z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem COVID-19 i aktualizację wdrożonych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczających ryzyko zakażenia
COVID-19 (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
Konsekwencją niepodania danych wynikających z przepisów prawa lub
z prawnie uzasadnionych interesów RPO, jest brak możliwości zawarcia
umowy i odbycia praktyki/ stażu/ zajęć praktycznych w Biurze RPO.
Dostęp do danych, o ile to konieczne, mogą mieć podmioty:

ODBIORCY DANYCH

✓ uprawnione na podstawie przepisów prawa;
✓ w ograniczonym zakresie te, z którymi współpracuje Biuro RPO,
wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy i na podstawie
ustalonych zasad.

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika
Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO.

PRAKTYKI, STAŻE, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
OKRES
PRZECHOWYWANIA

Dane przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące Biuro RPO,
wynikające z przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne
w określonych celach.

Prawo do:
✓ informacji w zakresie operacji przetwarzania danych osobowych oraz
dostępu do nich;
✓ sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania;
✓ przeniesienia danych;
✓ złożenia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, o ile mają zastosowanie,
PRAWA OSÓB
na zasadach określonych w RODO – wystarczy napisać na adres:
praktyki@brpo.gov.pl, z dopiskiem PRAKTYKI;
✓ złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa;
✓ skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym
sądem.
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym
ZAUTOMATYZOWANE w formie profilowania – automatycznego przypisywania lub
PRZETWARZANIE,
przewidywania zachowań, preferencji czy postaw osoby, której dane
PROFILOWANIE
zostały pozyskane.
Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz RPO usług przez
PRZEKAZYWANIE
DANYCH DO PAŃSTW Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych
odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską
TRZECICH
instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez RPO zabezpieczeń
dodatkowych.

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika
Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO.

