
   

Imię i nazwisko  Miejscowość, data 

 

 

  

Adres do korespondencji   

 

 

  

telefon/e-mail   

 

Prezydent Miasta Katowice 

 

PODANIE O PRAKTYKĘ 

 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na bezpłatną praktykę: zawodową (uczniowską)/studencką/ 
absolwencką (nieobowiązkową)/w ramach aplikacji radcowskiej*) w Urzędzie Miasta Katowice. 
 

Jestem uczniem/studentem/słuchaczem/aplikantem  

 
 

 
 

 (nazwa uczelni/szkoły, wydział, rok studiów, rok szkoleniowy) 
 

Chciałbym/ałabym odbyć praktykę w Wydziale/Biurze   

 
 

 

Liczba godzin praktyk    

   
Proponowany termin praktyk (od-do) 

 
 
 
 

 

(podpis studenta/ucznia/słuchacza/aplikanta) 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę na praktykę na opiekuna merytorycznego wyznaczam 

(podpis kierownika komórki organizacyjnej) (imię i nazwisko pracownika) 

 
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 

 



Klauzula informacyjna 

dla osoby ubiegającej się o odbycie praktyk/stażu oraz praktykanta/stażysty 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Katowice reprezentowany przez Prezydenta Miasta 

Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu; 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

• rozpatrzenia Pani/Pana prośby o praktykę/staż, prośby organu/podmiotu kierującego Panią/Pana na praktykę/staż 

oraz realizacji przepisów prawa na podstawie : 

• rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, 

• Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

• ustawy o praktykach absolwenckich  

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - 

w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; 

• wyrażonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych (adres, 

telefon, mail) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

• zawarcia i realizacji umowy stażu (z urzędu pracy/finansowanego z innych źródeł)/praktyki oraz obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze na podstawie: 

• rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, 

• Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

• ustawy o praktykach absolwenckich oraz Kodeksu pracy  

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego na staż/praktykę. 

• archiwizacji na podstawie: 

• przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

• przez okres 10 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po rozpatrzeniu prośby  

o staż/praktykę, 

• przez okres trwania umowy stażu/praktyki oraz 10 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po 

ostatecznym zakończeniu jej realizacji, 

• w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany 

powyżej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona. 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 

77 na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości organizacji stażu/praktyki. 

11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

mailto:urzad_miasta@katowice.eu
mailto:iod@katowice.eu

