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Klauzula informacyjna – staż 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą  

w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iodo@danko.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia nabycia doświadczenia zawodowego,  

a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., tj.  

w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych stanowią: 

a) powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawa  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy, 

b) konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego zawarcia umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO,   

d) prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia ochrony prawnej (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz 

innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących 

na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków 

komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, 

audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych 

oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia stażu,  

a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora,  

w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie dłużej niż przez okres 10 lat z uwagi na 

odpłatny charakter stażu. Pani/Pana dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte przez Danko Hodowla 

Roślin Sp. z o.o. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, na 

podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją umowy). 

7. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Danko 

Hodowla Roślin Sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

(wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia Pani/Pana 

przyjęcie na staż. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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