Zasady przetwarzania danych osobowych
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
w ramach programu płatnych praktyk
I.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
II.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w GDDKIA, za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@gddkia.gov.pl
III.

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu organizacji naboru na płatne
praktyki, wyboru najlepszych kandydatów, a następnie zwarcie z nimi umowy i organizacja
praktyk oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe
•
•

•

V.

w celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie
ustawy o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych
(ustalenie i dochodzenie roszczeń) ustawa o archiwizacji i archiwach państwowych
- art. 6 ust. 1 lit c RODO
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na
obronie przed roszczeniami związanymi z procesem wyłaniania kandydatów na
praktykantów oraz realizacją umowy dotyczącej praktyk (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VI.

Imię i nazwisko
Adres e-mail
nr telefonu
PESEL (dotyczy osób wytypowanych do zawarcia umowy dotyczącej praktyk)
Adres zamieszkania (dotyczy osób wytypowanych do zawarcia umowy dotyczącej
praktyk)
Wizerunek,
Zainteresowania,
Kierunek studiów i nazwa uczelni
Motywacja (uzasadnienie złożenia wniosku o udział w praktyce)
Źródło pochodzenia danych

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od bezpośrednio od Państwa.
VII.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podacie Państwo
swoich danych osobowych Administrator nie będzie mógł ocenić Państwa zgłoszenia i
zawrzeć z Państwem umowy
VIII. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres:
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•
•

IX.

3 miesięcy od dnia zakończenia naboru - dotyczy osób, które nie zostały
wytypowane do zawarcia umowy
przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy. Następnie dane osobowe będą
podlegały archiwizacji na okres 5 lat; Dane osobowe wykorzystywane do wypłaty
wynagrodzenie będą przechowywane przez okres określony w przepisach o
rachunkowości – dotyczy osób z którymi zawarto umowę dotyczącą praktyk
Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wybrani pracownicy i współpracownicy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto Państwa dane osobowe mogą
są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi
związane z obsługą i rozwojem systemów IT.
Dane osobowe osób, z którymi zawarta zostanie umowa dotyczącą praktyk mogą być
udostępniane Urzędowi Skarbowemu oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe
mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są
standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na
temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne
udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl
X.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem
m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe
przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa
prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo
zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.
2) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 18 RODO
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może
jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym
podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do
momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe,
przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez
Administratora tego sprzeciwu.
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 17 RODO
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze
przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały
zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe
warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
4) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie
używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub
żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora
innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych
realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
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5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
XI.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
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