Załącznik Nr 1
do Procedury realizacji
praktyk indywidualnych w KGHM Polska Miedź S.A.

UMOWA
o realizację praktyki indywidualnej
z dnia…………, zawarta w ……………….pomiędzy:
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin,
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ………………… z siedzibą w……………………… (*należy
dostosować na etapie zawierania umowy) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000023302, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000.000 zł (opłacony
w całości), reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….….
zwaną w dalszej treści umowy KGHM,
a
1. ……………………………………………………………….……………..………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną/nym w dalszej treści umowy Uczelnią/Szkołą,
a
Studentem/Uczniem……………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Praktykantem.

§1
Przedmiotem umowy jest organizacja nieodpłatnej praktyki studenckiej/uczniowskiej,
zwanej dalej praktyką, w KGHM dla:
1. Pani/Pana ……..…………, Nr dowodu osobistego……………., studenta uczelni ………..,
roku ………………, wydziału/specjalności……………… / ucznia………………………….., klasy
…………….. o specjalności ……………………, w terminie od …………do…………,
w…………………………… (miejsce odbywania praktyki), pod opieką: ………………………..
(opiekun z ramienia KGHM)
§2
1. Praktyka będzie realizowana w oparciu o dostarczony przez Uczelnię/Szkołę
i zatwierdzony przez KGHM Program praktyki dostosowany do specyfiki miejsca
odbywania praktyki, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy.
2. Podstawą zaliczenia jest 70% obecności Praktykanta podczas praktyki.
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§3
1.

Praktykant zobowiązany jest do:

a) ubezpieczenia się od NNW na okres odbywania praktyki, z uwzględnieniem
odpowiedniej grupy ryzyka zawodowego np. ”pracownicy górnictwa zatrudnieni pod
ziemią”. Ubezpieczenie winno być potwierdzone polisą ubezpieczeniową. Kopię
polisy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Praktykant/ci jest/są zobowiązany/ni
dostarczyć do KGHM, najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem praktyki. Przez
dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od… do…,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do odbycia praktyki na konkretnym stanowisku, wydanego przez
lekarza medycyny pracy. Kopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, Praktykant/ci winien/ni dostarczyć najpóźniej 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem praktyki.
c) podporządkowania się osobom dozoru/kierownikowi działu, w którym realizowana
jest praktyka oraz opiekunom prowadzącym praktykę poprzez stosowanie się do
ustalonego w KGHM porządku i regulaminu pracy.
d) prowadzenia dzienniczka praktyk lub innego dokumentu zgodnie z wymogami
Uczelni/Szkoły, w którym opisywane będą tematy zrealizowane w czasie trwania
praktyki.
e) pokrycia równowartości uszkodzeń, zagubienia lub zniszczenia powierzonych przez
KGHM Praktykantowi materiałów, sprzętów itp. Obciążenia z tego tytułu będą
dokonywane na podstawie protokołu sporządzonego przez KGHM.
2.
a)
b)
c)
d)
3.

Praktykant zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym
programem, a ponadto do:
przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez KGHM i Uczelnię /Szkołę,
przestrzegania ustalonego przez KGHM porządku i dyscypliny pracy,
przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony
poufności danych w zakresie określonym przez KGHM.
Praktykant oświadcza, że znane są mu karne i administracyjne konsekwencje
związane z bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych w rozumieniu:

a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE;
b) DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie
nadużyć na rynku);
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c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami);
d) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183,
poz. 1538 z późniejszymi zmianami).
4. W przypadku praktykanta małoletniego do zaciągania zobowiązań niezbędna jest
zgoda przedstawiciela ustawowego. Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego
stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
§4
Niedostarczenie w ustalonym terminie dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1
skutkować będzie nieprzyjęciem Praktykanta na praktykę w KGHM.
§5
Uczelnia/Szkoła zobowiązuje się do:
1. Opracowania w porozumieniu z KGMH programu praktyki i zapoznania z nim
Praktykanta przed jej rozpoczęciem.
2. Sprawowania kierownictwa dydaktycznego nad przebiegiem praktyki, zgodnie
z programem praktyki stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§6
KGHM zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi
i materiałów odpowiadających wymogom programowym praktyki i zasadom bhp.
2. Organizacji zajęć, wyznaczenia opiekuna praktyki, oraz sprawowania bezpośredniego
nadzoru nad jej realizacją.
3. Uzupełniania dzienniczka praktyk..
4. Przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie bhp (instruktaż ogólny i instruktaż
stanowiskowy) przed rozpoczęciem praktyki, zapoznania Praktykanta z organizacją
i regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku
i dyscypliny pracy obowiązującego w KGHM, oceną ryzyka zawodowego na
stanowisku i miejscu pracy, występującymi zagrożeniami wypadkowymi, przepisami
o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, ochronie tajemnicy służbowej, zasadami
bezpiecznego zachowania się na terenie KGHM oraz prawach i obowiązkach
w zakresie bhp.
5. Zapewnienia Praktykantowi w czasie odbywania praktyki, odzieży roboczej
i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych
w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
6. Umożliwienia osobom uprawnionym z ramienia Uczelni/Szkoły do wykonywania
czynności związanych z nadzorem dydaktycznym nad przebiegiem praktyki, zgodnie
z uregulowaniami wewnętrznymi KGHM, obowiązującymi w tym zakresie.
7. Niezwłocznego powiadomienia Uczelni/Szkoły o zaistniałych wypadkach lub
naruszeniu przez Praktykanta porządku lub dyscypliny pracy obowiązujących
w KGHM.
8. Sporządzenia dokumentacji powypadkowej dla Praktykanta, który uległ wypadkowi
w związku z odbywaniem praktyki, według obowiązujących zasad w tym zakresie.
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9. Wystawienia Praktykantowi, zaświadczenia potwierdzającego fakt odbycia praktyki.
10.
Umożliwienia korzystania nieodpłatnie z izb opatrunkowych na terenie KGHM, o
ile takowe istnieją, w momencie doznania urazu przez Praktykanta.

§7
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

KGHM oraz Uczelnia/Szkoła jako administratorzy danych osobowych uzyskanych od
siebie lub od Praktykanta w związku z realizacją Umowy zobowiązani są do
przestrzegania właściwych przepisów, w szczególności 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/RODO).
W związku z zawarciem Umowy dochodziło do przekazywania sobie przez KGHM oraz
Uczelnię/Szkołę danych osobowych (między administratorami danych):
a) osób reprezentujących drugą Stronę
b) osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania
bieżących uzgodnień;
c) osób uprawnionych do wykonywania czynności związanych z nadzorem nad
przebiegiem praktyki;
d) praktykantów.
*Należy dostosować odpowiednio do zakresu przetwarzania danych osobowych,
usuwając albo dodając nową kategorię osób, oraz ustalając sposób zrealizowania
obowiązku informacyjnego
Osoby wskazane w ust. 2 pod lit. a) przy podpisaniu Umowy zapoznają się z klauzulą
informacyjną zamieszczoną w Załączniku nr 3.A.
Strony oświadczają, że osoby wymienione w pkt 2 pod lit. b) w zakresie swoich
obowiązków zostaną zaznajomione z niniejszą Umową, w tym zapoznają się z
klauzulą informacyjną zamieszczoną w Załączniku nr 3.A.
Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne,
przekaże właściwe klauzule informacyjne w przyjęty przez siebie sposób
(odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną osobą, w tym poprzez informacje
w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą polityką prywatności lub przy
wydawaniu przepustek).
Realizacja umowy w zakresie postanowień § 6 wymagała będzie przetwarzania
danych Praktykantów przez KGHM we własnych celach jako ich administrator. KGHM
zrealizuje obowiązek informacyjny wobec Praktykanta poprzez klauzulę zamieszczoną
w Załączniku nr 3.B.
Nie naruszając zapisów w ust. 6, na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) Szkoła/Uczelnia, jako
administrator danych osobowych, powierza KGHM przetwarzanie danych osobowych
na warunkach opisanych w umowie powierzenia danych osobowych stanowiącej
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, celem przeprowadzenia praktyki. *Wyłącznie
jeżeli KGHM PM S.A. zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji praktyk (np.
prowadzenia dzienniczka praktyk, gdy praktykant nie został do tego zobowiązany), lub
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do wykonania innych obowiązków, które wykraczają poza czynności w sposób typowy
związane z realizacją praktyki w przedsiębiorstwie, jak: zorganizowanie praktyki,
zapewnienie środków rzeczowych oraz opiekuna, odzieży ochronnej, przeszkolenia
oraz innych świadczeń wynikających z obecności praktykanta zbliżonych do tych
świadczonych na rzecz pracownika – w innym wypadku postanowienie ust. 7
należy usunąć

§8
1. Praktyka ma charakter niepłatny, co oznacza, że Praktykant nie otrzymuje ze strony
KGHM żadnych świadczeń pieniężnych.
2. KGHM nie ponosi:
a) kosztów zakwaterowania Praktykanta,
b) kosztów dojazdu Praktykanta na miejsce praktyki,
c) kosztów wyżywienia.
§9
1. KGHM z przyczyn organizacyjnych dopuszcza możliwość zmiany terminu odbywania
praktyki, o którym mowa w § 1. Powyższe nie wymaga formy aneksu do umowy, lecz
powinno być dokonane w drodze pisemnego zawiadomienia za zgodą Stron umowy.
2. KGHM może przerwać praktykę, w przypadku naruszenia przez Praktykanta w sposób
rażący dyscypliny pracy w KGHM. Jeżeli naruszenie dyscypliny lub porządku pracy
spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia współpracowników, KGHM może nie
dopuścić Praktykanta do kontynuowania praktyki. Pisemną informację KGHM
przedkłada Praktykantowi i Uczelni/Szkole.
§ 10
Umowa zawarta jest na czas oznaczony i obowiązuje na czas odbywania praktyki
w KGHM.
§ 11
Wszelkie zmiany postanowień umowy, z wyłączeniem postanowień § 9, wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
2. Strony dążyć będą do rozstrzygania wszelkich spraw spornych przede wszystkim
drogą wzajemnych uzgodnień, co nie pozbawia Stron umowy prawa do dochodzenia
swoich roszczeń na drodze sądowej w sądzie właściwym dla siedziby KGHM.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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§ 14
Integralną część umowy stanowi:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 Program praktyki.
Załącznik nr 2 Oświadczenie przedstawiciela ustawowego.
Załącznik nr 3 Klauzule informacyjne.
Załącznik nr 4 Umowa powierzenia. *Uwaga powyżej przy §7 ust. 7.

……………………………..
Uczelnia/Szkoła

…………………………………..
Student/Uczeń

……………………………………….
KGHM Polska Miedź S.A.

Załącznik nr 3.A

Klauzula informacyjna dla osób: reprezentujących Stronę,
osób upoważnionych do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień;
oraz osób uprawnionych do wykonywania czynności związanych z nadzorem nad
przebiegiem praktyki:
Zważywszy na to, że każda ze Stron uzyskuje dane osobowe reprezentantów drugiej Strony oraz
innych osób zaangażowanych w realizację Umowy. w zakresie oraz w sposób uzależniony
charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań, zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
zamieszczamy niżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych.
Każda ze Stron przetwarza dane osobowe we własnym celu, decydując również o sposobach
przetwarzania.
Tym samym każda ze Stron występuje jako niezależny administrator danych osobowych
• Z administratorem danych osobowych – KGHM Polska Miedź S.A. można kontaktować
się listownie na podany wyżej adres lub telefonicznie …, zaś z wyznaczonym przez niego
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez konto: IOD@kghm.com.
• Z administratorem danych osobowych – … można kontaktować się listownie na podany
wyżej adres lub telefonicznie …, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
ujawnionych danych poprzez …: …. *Należy dostosować w uzgodnieniu ze Szkołą
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2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą przez daną Stronę w celu prawidłowej realizacji Umowy, w
tym udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), *z tym że dane osób fizycznych występujących jako Wykonawca, w tym
wspólników spółek cywilnych, przetwarzane będą przez KGHM Polska Miedź S.A. w celu realizacji
Umowy, której są stroną. *Należy usunąć, jeżeli nie dotyczy
3. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że podanie
danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań
określonych Umową (jeżeli dane są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie).
4. Rodzaj danych osobowych
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego
podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail. *Należy wymienić pozyskiwane dane osobowe
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia
Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do
udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu
przedawnienia, zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie)
oraz z przepisów podatkowych.
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa
(np. organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji)
oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do
Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu określonego w pkt 3,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do
celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane alby gdy osoba
skutecznie wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane
będą jedynie przechowywane) – gdy:
• kwestionujesz prawidłowość danych,
• uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz
się ich usunięciu;
• dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają
charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych
sytuacjach.
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Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka),
w
tym
również
nie
będą
wykorzystywane
do
analiz
z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.
9. Przekazywanie danych poza EOG.
W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów – np. dostawców usług
prawnych, podatkowych czy audytowych – z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi
chmurowe, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, gdy państwa te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały
uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony
obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł
korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących
przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych. *Należy ewentualnie oznaczyć Stronę, której dotyczą zapisy o
przekazywaniu poza EOG; jeżeli nie dotyczą żadnej ze Stron należy usunąć
Załącznik nr 3.B
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A.
dla ucznia/studenta oraz jego przedstawiciela ustawowego
Zważywszy na to, że KGHM Polska miedź pozyskuje dane osobowe ucznia/studenta w związku z
Umową …, której jest Stroną, ewentualnie również dane przedstawiciela ustawowego, zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
zamieszczamy niżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana (dalej „Twoich”) danych osobowych oraz danych małoletniego
ucznia/studenta będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z
nami skontaktować w następujący sposób:
•

listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

•

telefonicznie: 767478200

2.Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się
kontaktować w następujący sposób:
•

listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

•

przez e-mail: IOD@kghm.com.

3.Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
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Będziemy przetwarzać dane ucznia/studenta w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w
celu realizacji praktycznej nauki zawodu / studenckich praktyk zawodowych, zgodnie ze złożonym
Wnioskiem oraz zgodnie z Umową, której będzie stroną. Dane osobowe przedstawiciela
ustawowego (opiekuna prawnego) małoletniego ucznia przetwarzane będą w celu odebrania
oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności prawnej.
4.Rodzaj danych osobowych
Będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz oznaczenie
dokumentu tożsamości, a także dane ucznia/studenta: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), nr telefonu, adres e-mail, nazwa szkoły/uczelni,
klasa/rok/semestr nauki, wydział/kierunek nauki, doświadczenie zawodowe, informacje o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia praktyki na konkretnym stanowisku, wydanym przez
lekarza medycyny pracy oraz PESEL.
5.Przyczyny ujawnienia danych osobowych
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że podanie
danych osobowych stanowi warunek umożliwiający złożenie Wniosku oraz dopuszczenie
ucznia/studenta do realizacji zadań określonych Umową.
6.Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy po zakończeniu praktyki a
po ich zanonimizowaniu będą służyły wyłącznie do celów statystycznych. Dane związane z
realizacją Umowy po jej ustaniu mogą być również przetwarzane w okresie, jakim są niezbędne
KGHM Polska Miedź S.A. do obsługi procesów biznesowych związanych z realizowanym
przedmiotem Umowy, do czasu ich zakonczenia (np. imię i nazwisko utrwalone w dokumentach),
a także przez okres przechowywania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy – w zakresie danych
zawartych w oświadczeniu.
7.Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, podmiotom
uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na
naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe
i informatyczne.
8.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu określonego w pkt 3,
g. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
h. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
i. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do
celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane alby gdy osoba
skutecznie wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
j. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane
będą jedynie przechowywane) – gdy:
• kwestionujesz prawidłowość danych,
• uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz
się ich usunięciu;
• dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.
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Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają
charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych
sytuacjach.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie
dojdzie do profilowania.

Załącznik Nr 4
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ……………………………..……….
pomiędzy:
……………………………………………………, zwanym dalej Administratorem
a
……………………………………………………, zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym.
§1
1. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu ……… zawarły umowę ………………………… (dalej
jako Umowa główna).
2. ………………. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
artykułu 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
3. ………… (Podmiot przetwarzający) oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami
technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz
zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe przekazywane na
podstawie niniejszej umowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 oraz właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez
Podmiot przetwarzający Polityką ochrony danych.
4. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, o której mowa
w ust. 1, Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie
danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz kategorii osób, o których
mowa w § 2 niniejszej umowy.
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1.

§2
Przedmiotem przetwarzania są następujące rodzaje danych osobowych: imię
i nazwisko, klasa/rok, specjalność oraz inne dane zawarte w dokumentacji przebiegu
praktyki, którą Podmiot przetwarzający prowadzi na wyraźne zlecenie Administratora.
*Proszę dostosować, jeżeli KGHM PM S.A. zobowiązuje się do
prowadzenia
dokumentacji praktyk (np. prowadzenia dzienniczka praktyk, gdy praktykant nie został
do tego zobowiązany), lub do wykonania innych obowiązków, zgodnie z objaśnieniem
zamieszczonym przy § 7 ust. 7 Umowy głównej

1.
2. Przekazywane na podstawie niniejszej umowy dane dotyczą następujących kategorii
osób: Praktykanci kierowani przez Administratora celem realizacji grupowej praktyki
zawodowej/ grupowej praktycznej nauki zawodu.
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej umowy
odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy odnosi się do
następujących kategorii przetwarzań: zrealizowanie zleconych czynności w ramach
praktyki zawodowej/praktycznej nauki zawodu w zakresie wynikającym z Umowy
głównej: organizacji zajęć, prowadzenia dokumentacji jej przebiegu (uzupełnianie
dzienniczka praktyk) oraz sprawowania bezpośredniego nadzoru nad jej realizacją;
powiadomienia Szkoły/Uczelni o zaistniałych wypadkach lub naruszeniu przez
Praktykantów porządku i/lub dyscypliny pracy obowiązujących w KGHM; wystawienia
Praktykantom zaświadczeń potwierdzających fakt odbycia praktyki.
5.Strony zgodnie postanawiają, że dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej
umowy nie będą przetwarzane po odpadnięciu podstawy przetwarzania określonej
w niniejszej umowie oraz po upływie czasu niezbędnego do realizacji celu umowy
(3 miesięcy od zakończenia praktyki). Dane związane z realizacją Umowy po jej ustaniu
mogą być również przetwarzane w okresie, jakim są niezbędne KGHM Polska Miedź S.A.
do obsługi procesów biznesowych związanych z realizowanym przedmiotem Umowy,
oraz zobowiązania do zachowania poufności do czasu ich zakończenia (np. imię i
nazwisko utrwalone w dokumentach).
6.Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z
przetwarzaniem danych osobowych na podstawie niniejszej umowy zobligowany
jest, zależnie od decyzji Administratora, do niezwłocznego usunięcia powierzonych
mu danych oraz wszelkich ich istniejących kopii, a nadto do przekazania
Administratorowi protokołu na okoliczność usunięcia danych lub do zwrócenia
Administratorowi wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich istniejących
ich kopii.
§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami ochrony określonymi w niniejszej umowie;
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b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora – co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na
niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku przed rozpoczęciem
przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
c) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie
nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do
przetwarzania
danych
osobowych
zobowiązały
się
do
zachowania
nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych Podmiotowi
przetwarzającemu;
d) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy
Artykułu 32 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający
ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą;
e) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
o których mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 poniżej;
f) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać
Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw, o których mowa w Rozdziale III rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
g) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
h) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w Artykule 28 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz umożliwiać Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów,
w tym inspekcji i przyczyniania się do nich;
i) niezwłocznie
informować
Administratora,
jeżeli
zdaniem
Podmiotu
przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub innych
przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych
osobowych.
§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez
Podmiot przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest
dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu
do konkretnego dalszego przetwarzającego.
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2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do
umownego zobowiązania w formie pisemnej każdego z dalszych przetwarzających do
przestrzegania takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu
przetwarzającego względem Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także
innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego
zobowiązuje się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez dalszego
przetwarzającego odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w niniejszej
umowie.
§5
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania
kontroli prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie
niniejszej umowy danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot
przetwarzający zobligowany będzie do współdziałania z Administratorem w celu
realizacji powyższego zobowiązania w możliwe szerokim zakresie, tj. w szczególności
udostępni administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi
upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, który zawierać będzie informacje
określone w pkt a – d Artykułu 30 ust. 2 rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust.1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zobligowany będzie
do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora
ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane
kontaktowe inspektora.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde
żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych,
a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia
w zakresie ochrony danych osobowych.
5. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu
przetwarzającego uchybień w zakresie realizacji niniejszej umowy prowadzących do
naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
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6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za
naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli w wyniku naruszenia przez
Podmiot przetwarzający przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 oraz niniejszej umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty
kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zwrócić
Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki.
§6
7. Zmiana niniejszej umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

ADMINISTRATOR

……………………………………………………….

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

……………………………………………………..
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