
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla  

osób ubiegających się o odbycie praktyki studenckiej   

w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego  

 

(art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO) 

 

1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w 

Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42] 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@gunb.gov.pl lub 

poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

/GUNB/skrytka. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązującej zgody. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą uczelnie wyższe. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania 

zgody. 

6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

osoby ubiegającej się o odbycie praktyki studenckiej   

w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego  

 

 

....................................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko) 

....................................................................................................................................... 
(Nazwa Uczelni) 

....................................................................................................................................... 
(adres e-mail) 

 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego danej RODO, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o odbycie praktyki 

studenckiej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.   

 

........................................................................................ 
(miejscowość, data i podpis) 

 
 


