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Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych 

przeznaczona dla KAŻDEGO stażysty odbywającego praktyki 
w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach 

  
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO):  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów S.A. w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice (zwane 
dalej: Administratorem);  
1 a. Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych 
osobowych. 
1 b. Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja 
całości czynności, zadań i procedur związanych z odbywaniem przez Panią/Pana praktyk.  
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (na podstawie Dz. U. 2017 poz. 59 t.j. Dz. U. 
2020 poz. 910 z późn. zmianami), 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, 
z 2020 r. poz. 875 z późn. zmianami), 
oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako 
podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu 
Art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, 
oraz - podpisana jeszcze przed rozpoczęciem praktyk - umowa dot. odbywania praktyk (zgodnie 

z Art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą), 
jak również zgoda wyrażona przez stażystę przed rozpoczęciem odbywania praktyk, zgodnie 
z Art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO (co oznacza, że bez Państwa jednoznacznie wyrażonej zgody dane 
osobowe nie będą przetwarzane). 
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: 
iodo@gpw.katowice.pl, tel.: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie 
każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).  
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych Administratora 
i mogą być przekazane osobom trzecim (np. operatorom pocztowym, kurierom) tylko 
w uzasadnionych prawnie przypadkach.  
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury 
związanych z odbywaniem praktyk.  
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli 
jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych 
(do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do 
cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu 
jednostkowych informacji o indywidualnym stażyście na podstawie jej/jego zachowań zw. 
z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu 
na tej podstawie np. prognozy zachowań zw. z wyborem przyszłego zatrudnienia).  
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7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości 
czynności, zadań i procedur związanych z odbywaniem przez Panią/Pana stażu, następnie będą 
trwale niszczone (czas przechowywania wynosi maksymalnie 1 rok, okres ten może być wydłużony 
np. postępowanie sądowe). 


