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Klauzula Informacyjna  

dotycząca realizacji zadań dydaktycznych, staży oraz praktyk  

 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała 
Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 
04-628).  

2. Inspektor ochrony danych  

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@ikard.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy oraz 
prowadzenia dokumentacji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, staży oraz praktyk, na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. a RODO1, tj. udzielonej zgody;  

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 
porozumienia, przyjęcia na staż, praktykę lub innych zajęć dydaktycznych w związku z ustawą  
o praktykach absolwenckich2 oraz innych aktach prawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej realizacji zadań dydaktycznych, staży oraz praktyk;  

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków przez 
administratora wynikających z konieczności udzielenia informacji publicznej3; 

− obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 

4. Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania Państwa danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 
podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli  
z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnienie pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, chyba, że taki 
obowiązek wynika z przepisów prawa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Państwa 

dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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, zwane dalej „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn.  zm.). 

2 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018 poz. 1244 t. j.); 
3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429 t. j.); 
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