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Klauzula RODO - stażysta 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1 z 04.05.2016 - dalej „RODO”), 

informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów 2, 

67-100 Nowa Sól, NIP 9251965716, Regon 978101117, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym  w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000216265, tel. (68) 478 51 10, e-mail: mzgk@mzgkns.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@mzgkns.pl lub pod numerem telefonu (68) 478 51 19. 

3. Państwa dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ do korespondencji, nazwa 

i wydział  uczelni kierującej na staż, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy 

o odbycie stażu z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

4.  Podanie niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy. 

5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane osobom trzecim, jeśli będzie 

to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Spółce, 

a także w przypadku gdy obowiązek przekazania danych będzie wynikał z obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę                    

tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych aby 

wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, 

kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 

przedmiotowych danych. 

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej 

zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych w którym przepisy nakazują nam 

przechowywać dane; w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania 

obowiązku; a także przez czas niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń 

i wierzytelności. 

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich 
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przenoszenia - o ile przepisy RODO przewidują możliwość skorzystania z takiego 

uprawnienia.  

9. Nie przysługuje Państwu prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez 

Spółkę danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


