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Ogólna klauzula informacyjna dla stażysty/praktykanta 

      Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że 

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od podmiotu kierującego Panią/Pana na staż/praktykę do 

BIOGENED S.A. :  

I.    Administrator danych osobowych: 

BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, KRS nr 0000273505 

jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

 

II.  Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Marcin Olszewski, nr tel. 604129299, e-mail: 

iod@biogened.pl albo pisemnie na adres spółki BIOGENED S.A., wskazany w pkt I.  

 

III.  Zakres przetwarzanych danych: 

Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w 

dokumentach będących podstawą skierowania Pani/Pana na staż/praktykę oraz danych osobowych, 

które udostępnione zostały przez Panią/Pana w trakcie odbywania stażu/praktyki, w tym w 

szczególności:  

a) imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie; 

b) dane wskazane przez Panią/Pana w innych dokumentach udostępnionych lub wypełnionych 

przez Panią/Pana przy podejmowaniu lub w trakcie stażu/praktyki w BIOGENED S.A, które 

wskazane zostaną przez Panią/Pana dobrowolnie, z własnej inicjatywy, na podstawie 

Pani/Pana zgody. 

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania: 

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać 

Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa w celu: 

a) wykonania i na podstawie umowy o staż/praktykę, której jest Pani/Pan stroną (podstawa 

prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) dokumentowania podjęcia przez Panią/Pana stażu/praktyki w BIOGENED S.A., przebiegu 

stażu/praktyki – (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

V.       Okres przechowywania danych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w jakich 

zostały zebrane, nie krócej jednak, niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 

uregulowany przepisami prawa.  

 

VI. Odbiorcy danych: 

Do Państwa danych osobowych dostęp mają nasi podwykonawcy, pracownicy i 

współpracownicy oraz podmioty przetwarzające, w tym nasi doradcy, dostawcy usług 

księgowych, podatkowych, informatycznych, pocztowych i kurierskich, audytorzy, biegły 

rewident, menedżerowie, likwidatorzy szkód majątkowych i osobowych, agencja ochrony 

mienia, a także podmioty publiczne (ZUS, Urząd Skarbowy). 

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
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c) prawo do usunięcia danych, jeżeli dane przetwarzane były wyłącznie na podstawie Pani/Pana 

zgody, która została przez Panią/Pana cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przy czym przetwarzanie przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne 

i zgodne z prawem; może Pani/Pan wycofać zgodą na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym czasie, wysyłając swoją prośbę pod adres iod@biogened.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Spółki; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

VIII. Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy 

o staż/praktykę, jak również do przeprowadzenia stażu/praktyki. W przypadku nie podania przez 

Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli dopuścić Pani/Pana do stażu/praktyki w 

BIOGENED S.A. 

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.                                                                                          
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