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Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrazatn zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawaftyclr w zgłoszeniu w celu rekrutacji
na praktykę orazpotrzeb ewentualne.i praktyki w Kometldzie Powiatowe.i Polic_ii w Jarosławiu

(podpis kandydata)

Klauzula informacyjna

dla kandydata do przyjęcia na praktykę oraz osoby odbywającej praktykę w Komedzie
Powiatowe.j Policji w,larosławiu

Na podstawie ar1. l3 Rozporządzenia Parlalnentu Europejskiego i Rady (UE) 20l61619 z dnia 2]
kwietnia Ż016 r. w sprawie rłchron1, osrib /iz.1,gzą1.'cll w :v,iqzktł z pr:elwarzaniem dan.ych osobowych
l' tl, sprav'ie sv,obodnego pl'zepłtv,tt takich dan1:ch ()ro: uchylenia dyrekt,,*wy 95/16/WE (ogólnego
ro:por:qdzeniu rl ocht'rlnie dan1,ch1 (Dz. Urz. UE L l]9: ()1.()5.20ló) inforrnuję:

l. Adrninistratorenr Pani/Pana danych osobowych .jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu,
z siedzibą przy ul. Poniatowskięgo 50, 37-500 .larosław.

2.Pani/Pana dane osobowę p(Zetwarzane będą w celu rekrutacji na praktykę oraz ewęntualnej realizacji praktyki

na podstawie art. 6 ust. l lit. a' b ogólnego rozporzqd:enia o ochronie (lan1,g|1 oraz ustawy zdnia27 Iipca2005 r.

Pruu,o rl s:kolnictl,tlie wli'1iyg, ItSta|l)y: dnia 21 kyt,ietnia 2003 r. rl działalności pozytku publicznego io
wolontariacie, ustawy z dnia l7 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, ustawy z dnia20 kwietnia 2004 r. o
promoc.'ji :utrtłtlnienia i in'sĄ,tlłcjach ry)nku proq,, ustawy z' dnla 26 czerwca l914 r. - Kodek's Pracy, ustawy Z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

3.Pani/Pana dane osobowę przetwar7'ane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów Konlendy Powiatowej
Polic1i w Jarosłarviu na podstawie ar1. 6 ust. l lit. c ogr5lnego ro:por:qd:enia o oc'hronie dan1,cł1 oraz art.20a
ustawyzdn.6.04.1990r.oPolic.ji iart.45i46ustawyzdnia5sierpnia20 l0r.oochronieinforntacji
n ief uwnt,ch.

4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podrnioty uprawnione do uzyskania danych

osobor'vych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawaftych ulnów.
5.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizac.|i nliędzynarodowej'
6.Pani/Pana dane przetwarzane w KPP w .Iarosławiu przechowywane będą przez okres realizacji praktyki a

następnie. jeŚli chodzi o rnateriały archiwalne przęz czas wynikający z przepisów ustawy z dnia l4 lipca
l983 r. o narodowym zasobię archiwalnyln i archiwach oraz' Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw
We'wnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 200]r. w sprawie jednolitego rzęczowęgo wykazu akt

Policj i.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- Żądania dostępu do treści danych osobowych (aIt' l5 RoDo)'
- sprostowania swoich danych osobowych (art. l6 RODO)
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. l8 RoDo) oraz ich usunięcia po ustaniu okresu

przechorvYwania. w myŚl obowiązu.jących przepisów



8.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na podstawie, której przetwarzane Są Pani/Pana dane
osobowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne
rozpatrzenle sprzeciwu wobec przetwaruania danych musi być zgodne z przepisarni prawa na podstawie, których
odbywa się przetwarzan ie.

9'JeŚli uzna Pani/Pan' że dane osobowe nie są przetwarzane W sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzot'czego-Urzędu ochrony Danych osobowych.
l0.W przypadku jakichkolwiek wątpliwoŚci lub pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przętwarzaniern danych osobowyclr moŹę sie Pani/Pan kontaktować z
lnspektorem ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu :

. listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu ul' Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław,

. e-mai lowo : iadjug$ąly(rta.pirlLjaglv.$
ll.Podanie przez PaniąlPana danych osobowych w celu wymienionym w pl<t. 2 klauzuli jest warunkiem
zawarcia umowy/porozumięnia. odrnowa ich podania uniemozliwi wybór Pani/Pana osoby do przyjęcia na

praktykę.
l2.Podanie przezPaniąlPana danych osobowych w celu wymienionyln w pkt.3 klauzuli nie jest obowiązkowe,
jednak konsekwencją ich nie podania będzie odmowa przyjęcia Pani/Pana na praktykę.

l3'Dane osobowe przętwarzane w KPP w Jarosławiu na podstaltie ogólnego rtlzpor:qdzenią o ochronie dary)ch

nie podlegają Zautomatyzowanenlu podejmowaniu decyz.ji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. l

i4.

Zapoznałamlem się

(data i podpis kandydata)


