MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI
90-418 Łódź, al. Kościuszki 19, tel. 42/ 628-75-00, fax 42/ 628-75-03

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko: ………………………………………….
Łódź, dn. ……………………r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z
siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 19 zawartych w CV, które zostało dostarczone w
…………………………………..
dniu
w celu procesu rekrutacji na praktyki studenckie w MPU.
Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne
okazanie mojej woli.
Podpis wyrażającego zgodę:
………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko: ………………………………………….
Łódź, dn. ……………………r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z
siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 19 zawartych w CV, które zostało dostarczone w
………………………………….. w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji
dniu
odbycia praktyk studenckich w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona
dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.
Podpis wyrażającego zgodę:
………………………………………….
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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI
90-418 Łódź, al. Kościuszki 19, tel. 42/ 628-75-00,

fax 42/ 628-75-03

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
w związku z możliwością odbycia płatnych praktyk studenckich w MPU
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
uprzejmie informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z siedzibą w Łodzi
przy al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, tel.: 42 628 75 00, e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Panem Mariuszem Stępniewskim, tel.: 42 628 75 65,
e-mail: iod@mpu.lodz.pl
Podane przez Państwa dane osobowe w postaci: nazwisko i imienia, daty urodzenia, adresu zamieszkania lub
pobytu, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwy uczelni, kierunku i rok studiów przetwarzane
będą na podstawie dobrowolnej zgody, której Państwo udzielają zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) 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) do realizacji celu
wynikającego z przeprowadzeniem praktyk studenckich w MPU.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe przetwarzane w
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:

•
•

5.

6.

podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe i informatyczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu
przetwarzania, nie dłużej niż 7 dni roboczych od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażanie
przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w
calach odbycia praktyk MPU dane będą przechowywane przez okres 12 m-c, licząc od dnia przekazania nam
tej zgody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo
do:

•
•
•
•
•
•
•

dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których
sprawowana jest prawna opieka.
7.
8.

9.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w formie, w
jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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