
  
 

PORADNIA 
ZGODNA Z RODO 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRAKTYKANTÓW 
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 15 W WARSZAWIE 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO), informujemy: 

1 ) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia umowy z podmiotem kierującym na 
praktykę, a dotyczącej odbycia przez Pana/Panią praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w 
Warszawie. 

2) Administratorem danych osobowych osób odbywających praktykę studencką jest Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogicznej nr 15 w Warszawie; ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa. 

3) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod.ursus@edukompetencje.pl. 
4 ) Dane osobowe praktykanta w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy z podmiotem kierującym na praktykę, 

tj. w szczególności w odniesieniu do studenta: imię, nazwisko, PESEL, adres, nr albumu lub indeksu lub legitymacji 
będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy z podmiotem 
kierującym na praktykę oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w powiązaniu z odpowiednio z Ustawą z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1, Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela2 oraz art. 68 ust. 1 pkt. 8 
Ustawy Prawo oświatowe3. 

5 ) Dokumenty potwierdzające realizację praktyk, w tym treść umów zawartych z podmiotem kierującym na praktykę, 
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach4 do celów archiwizacji. 
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) Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
) Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 
8) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia 

nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych. 
9) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy dotyczącej odbywania praktyki. Niepodanie tych 

danych uniemożliwi przyjęcie na praktykę i jej realizację w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie. 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH PRAKTYKANTÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 15 

W WARSZAWIE 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
praktykantów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie. 

… …………………. ………………………………………… 

(miejsce, data) (czytelny podpis praktykanta) 

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 ze zm.); 
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.); 
3 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.); 
4 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 
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