Informacja dla osób odbywających praktyki i staże
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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, dalej „RODO”.
Informujemy, że administratorem danych osobowych dla osób odbywających praktyki i staże w
Servier Polska jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248
Warszawa, a dla osób odbywających praktyki i staże w Servier Polska Services jest Servier Polska
Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
1. Z administratorem oraz z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować mailowo na adres dane.osobowe@servier.com lub kierując korespondencję na adres
siedziby.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umowy z
Panią/Panem; Dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy. Podanie danych jest
niezbędne do zawarcia umowy.

•

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją ciążących na podmiocie przyjmującym na
praktykę lub staż obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ze względu na
korzystanie przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
ustawie o praktykach absolwenckich lub innych przepisach prawa.
Dane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w
tym w szczególności wystawienia zaświadczenia o odbytej praktyce/stażu, rozliczeń
podatkowych, ubezpieczeń społecznych, będą przetwarzane przez okres jaki jest wymagany
przez poszczególne przepisy prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia dla
poszczególnych roszczeń. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

•

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. na wykorzystanie
wizerunku, adresu email, w związku z realizacją działań wskazanych każdorazowo w treści
takiej zgody.
Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania
celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych nie powoduje
negatywnych konsekwencji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

•

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów, w
szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i tajemnicy

przedsiębiorstwa oraz dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Dane będą przetwarzane
w okresie wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa (np. ZUS, US, komornik, policja) oraz podmiotom przetwarzającym
dane na zlecenie administratora (np. firmom szkoleniowym), a także, w zakresie umożliwiającym
kontakt z Panią/Panem, naszym klientom oraz dostawcom w celu prowadzenia bieżących
aktywności służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione innym
podmiotom w celu realizacji podejmowanych przez Panią/Pana działań lub na Pani/Pana żądanie,
np. w celu organizacji podróży (biuro podróży, przewoźnik) i zakwaterowania (hotel).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji mających
istotny wpływ lub wywołujących skutki prawne.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym w RODO.
6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
niezgodne z prawem.

