
KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie 
i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MK INVEST Michał Kotkowski z siedziba w 

Sopocie, przy al. Niepodległości 645 B (NIP: 739-326-24-78). 
2. Dane osobowe uzyskane w związku z rekrutacją na praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości 

będziemy wykorzystywać w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na odbycie 
praktyk, w celu realizacji praktyk. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji 
wyżej wymienionych celów. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 a) RODO), 
b) art. 6 ust. 1 b) RODO - przetwarzanie  danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o 

praktyki oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
4. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych 

w punkcie 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy 
8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o praktyki zawodowej w zakresie 
wyceny nieruchomości. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. 

 
Podpis i data 

 
 

…………………………………….. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz realizacji praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości 
(Rozporządzenie 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. 
z 2016r. Nr 119, str.1).). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz 
że są one zgodne z prawdą. 
 

Podpis i data 
 
 

…………………………………….. 

 
 


