
Załączniknr 1 do Procedury

Formularz
zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie prakfyki zawodowe

w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu

Dane osobowe studenta:

Imię i nazwisko :

Adres zamieszkaria:

Numer telefonu

e-mail:

Nazwa uczelni :

Wydział.

Kierunek studiów:

Rok studiów :

Nazwa komórki otganizacyjnej KPP w Jarosławiu preferowanej do realizacji praktyk

Uzasadnienie wyboru komórki organizacyjnej KPP w Jarosławiu właściwej do realizacji

praktyk :

Czas trwania oraz termin praktyk :

KLAUZULA INFoRMACYJNA DoTYcZĄcA oCHRoNY DANYCH osoBowYCH
Jednocześnie oświadczam, iż na podstawie ort. 73 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27 kwietnio 2076
r' w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetworzoniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tokich danych
oraz uchylenio dyrekĘwy 95/46/!vE (ogólnego rozporzqdzenia o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L 71g z 04'05.2016) zostołem
poinformowony iż Administratorem moich donych osobowych (ADo) jest Komendont Powiatowy Policji w Jarosławiu, z siedzibq przy ul'
Poniotowskiego 50, 37'500 ]arosław. Komendont wyznaczył inspektora ochrony donych, kontakt: adres ul' Poniotowskiego 50, 37-500
Jarosław e-mail: iod.ioroslow@rz.policia.ąav'łll. Dane osobowe, zwane da!ej ,,danymi", będq przetworzone w ce!u rozpatrzenio Wniesionego
przeze mnie wniosku na podstowie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' Prowo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2077 r. poz' 2783 z późn. zm.)
oraz odpowiednimi przepisami Kodeksu procy i Kodeksu cywilnego.
Dane nie będq przekazywane odbiorcom, o których mowo W art.4 pkt. 9 ogólnego rozporzqdzenio o ochronie danych. Done nie będą

przekazywane do państwa trzeciego bqdź organizacji międzynarodowych. Moje dane osobowe będq przechowywane przez czas reolizacji
sprowy a następnie archiwizowone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prowa przez okres wskozany w przepisach ustowy o norodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarzqdzeniu Ministro sprow Wewnętrznych i Administrocji W sprawie jednolitego rzeczowego
wykazu akt Policji. Tryb usuwanio dokumentacji zawierajqcej moje done osobowe okreśIo Zarzqdzenie Ministra sprow Wewnętrznych
i Administracji w sprawie trybu brakowonia dokumentocji niearchiwalnej oraz sposobu postępowonia z materiałami orchiwatnymi



i dokumentacjq nieorchiwolnq w przypadku trwołego zaprzestonia działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
orgony i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowone oraz okty niższego rzędu wydane na jego
podstawie. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowonia'
Mom prowo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj' Prezeso tJrzędu ochrony Danych osobowych, jeżeli w mojej ocenie
przetwarzanie danych osobowych noruszo przepisy ogólnego rozporzqdzenia o ochronie donych. Done osobowe nie podlegajq
zautomotyzowanemu podejmowoniu decyzji, w tym profilowoniu, o którym mowo W ort' 22 ust' 1 i4 ogólnego rozporzqdzenio o ochronie
danych. Podanie przeze mnie donych osobowych jest obowiqzkowe, gdyż wyniko z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym a.t Dz. U' z 2017 r. poz. 2783 z późn' zm.) oraz odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpotrzenie Wniesionego przeze mnie wniosku'

(datai czytelny podpis studenta)

1.

(opinia Naczelnika Wydziału, w którym przewidziane jest odbycie praktyki studenckiej)

2.
(opinia Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP w Jarosławiu)


