
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
praktykanta/stażysty 

 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 i 21 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 
oraz 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanym dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie (02-
056), przy ul. Filtrowej 57, adres e-mail: nik@nik.gov.pl, tel. 22-444-50-00; 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@nik.gov.pl, tel. 22-444-58-19; 
3) Dane są przetwarzane w celu:  

a) realizacji umowy zawartej z Najwyższą Izbę Kontroli lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – stosownie do art. 6 ust. 1 
lit.  f RODO; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej/podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie umowy/umów przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest NIK. 

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 
realizacji umowy lub przez okres archiwizacji dokumentów, wynikający z przepisów 
powszechnie obowiązujących oraz z przepisów wewnętrznych administratora danych; 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 
c) usunięcia danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach określonych w art. 
18 RODO, 

e) przenoszenia danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 20 RODO, 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 21 

RODO; 
7) 2 Administrator pozyskał następujące kategorie danych: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
od podmiotu: ……………………………………………………………………………………………….. 

8) W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 
RODO; w Polsce organem nadzorczym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy; 
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy; 

10) Dane osobowe nie stanowią podstawy do podejmowania przez Administratora  
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
Miejscowość, data, podpis praktykanta: 
 
…………………………………………… 
 
 

                                                           
2 Wpisać w sytuacji określonej w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, zgodnie z którym, administrator danych osobowych podaje osobie, 

której dane dotyczą także informacje dotyczące kategorii danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia (jeżeli ma to 
zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych) 

 


