
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – STAŻ/PRAKTYKA/WOLONTARIAT 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą  

 w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, tel. 52 3988397, reprezentowany przez Dyrektora. 

 Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl. 

 2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

 Dane kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl. 

 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji stażu/praktyk/wolontariatu w Parku Narodowym „Bory 

 Tucholskie” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wywiązywania się Administratora z obowiązków, wynikających z 

 przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności: 

 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki 

 zawodu, 

  - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody 

 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 4. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być: 

• podmioty, którym PNBT udostępnia dane, w tym na podstawie stosownych umów tj. : 

 - dostawcy usług IT, poczta, bank, serwis oprogramowania, serwis systemu monitoringu wizyjnego. 

 - podmiot świadczący usługi dot. wykonania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 - firmy szkoleniowe. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu momentu ustania celu przetwarzania a po tym czasie 

 przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem 

 przepisów wewnętrznych obowiązujących w PNBT (Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz 

 instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego).  

 6. Przysługuję Państwu prawo dostępu do treści swoich danych ich kopii, poprawiania danych, usunięcia oraz 

 ograniczeni przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych.  

 Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

 przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

 podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych  osobowych 

 stanowi przepis prawa.  

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

 zautomatyzowany i nie będą profilowane.    

 9. Przysługuję Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania 

 danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

 tel. 22 531 03 00). 

             
         

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


