
Informacje o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma:  
PROVENTO Monika Dzikowska,  
z siedzibą: 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 43b/1 ,  
NIP: 784 206 76 17 ,  
REGON: 301466352,   

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem,  
e-mail: biuro@provento.info,  
telefon: [61] 429 72 50.  

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) – b) 

RODO w celu realizacji umowy stażowej oraz praw Stażysty i Opiekuna stażu na 

podstawie: Kodeks pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 108), Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887), Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).  
4. Administrator przekaże Pana/i dane następującym odbiorcom:  

- organom publicznym w celu prawidłowej realizacji określonych praw  
i obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej oraz na wezwanie organów publicznych,  
- a także podmiotom przetwarzającym:  

-   firmie PROVENTO Monika Dzikowska (obsługa kadrowo-płacowa),  
- firmie DAW SYSTEMS Sp. z o.o. (zarządzanie bezpieczeństwem systemu 

 informatycznego Administratora),  
- firmie PHU NEOALARM Przemysław Opaliński (obsługa monitoringu  

 i Centrali telefonicznej),  
- firmie BHP Gniezno Romuald Gromadziński (obsługa BHP).  

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  
6. Pana/i  dane  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  umowy stażowej  oraz  

w   obowiązkowym   okresie   przechowywania   dokumentacji,   ustalonym   zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 
 
7. Ma Pan/i prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  
9. W oparciu o posiadane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/a zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
 

Otrzymałam/łem: .......................................................................................................................  
data i podpis 
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