Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj , i :

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Spó ka Restrukturyzacji Kopal S.A. w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 207

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spó ce Restrukturyzacji Kopal S.A. w Bytomiu :
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gabriel wi tek

iod@srk.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celu umo liwienia odbycia praktyki lub sta u w naszej
Spó ce, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO (UE):
Przetwarzanie jest niezb dne do wykonania umowy, której stron jest osoba, której dane
dotycz , lub do podj cia dzia

na

danie osoby, której dane dotycz , przed zawarciem

umowy.
Odbiorc Pani/Pana danych osobowych mog by :
Firmy wiadcz ce us ugi teleinformatyczne.
Firmy wiadcz ce us ugi szkoleniowe.
Pani/Pana dane osobowe b

przetwarzane odpowiednio 50 lat w przypadku podstawy wynikaj cej z

Kodeksu Pracy, 6 lat w pozosta ych przypadkach. Planowany termin zako czenie przetwarzania danych
osobowych mo e zosta wyd

ony o czas obs ugi roszcze pomi dzy stronami.

Posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do w

ciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza
przepisy ogólnego Rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, a w konsekwencji
mo liwo

odbycia w Zarz dzie Dróg Powiatowych w Gliwicach praktyki lub sta u na zasadach

opisanych w umowie.

