Załącznik nr 1 do Zasad organizacji praktyk studenckich,
praktyk absolwenckich i staży dla osób bezrobotnych
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

KOMENDANT
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu

ZGŁOSZENIE
na praktykę studencką/absolwencką*
1. DANE OSOBOWE STUDENTA:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Nazwa uczelni:
Wydział:
Kierunek:
Rok studiów:
tel.:

e-mail:

2. PREFERENCJE
Nazwa komórki organizacyjnej BiOSG w Przemyślu preferowanej do realizacji praktyk:
Uzasadnienie wyboru i główne cele praktyki:

Proponowany okres odbywania praktyki:
od dnia ……………………………
do dnia……………………………
Uwagi i oczekiwania odnośnie praktyki:

Łączna ilość godzin do zrealizowania:
……………………………..

*/ niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) CV,
2) skierowanie do odbycia praktyki studenckiej w BiOSG ze szkoły wyższej oraz szczegółowy program praktyki
studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły wyższej (dot. praktyki studenckiej),
Informacje dodatkowe:
 Osoba odbywająca praktykę studencką lub praktykę absolwencką musi posiadać ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki. W przypadku praktyki absolwenckiej dokument
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania
praktyki absolwenckiej w BiOSG, stanowi załącznik do umowy.
 BiOSG nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia oraz nie zapewnia i nie pokrywa kosztów
zakwaterowania studenta/absolwenta/wolontariusza.

3. W CELU WYKORZYSTANIA DANYCH ZAWARTYCH W ZGŁOSZENIU DO CELÓW
REKRUTACYJNYCH, PROSIMY O PODPISANIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA
I ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:
Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na praktyki
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000,
e-mail:
komendant.biosg@strazgraniczna.pl
Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34,
37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, e-mail: woin.biosg@strazgraniczna.pl
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1
lit. „c” w związku z lit. „a” RODO);
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej prośby do odbycia praktyki
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej;
podanie swoich danych jest dobrowolne. Nie podanie danych skutkowało będzie odmową rozpatrzenia
podania dot. odbycia praktyki w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji
wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;
Pani/Pana dokumenty, złożone w celu odbycia praktyki będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale
Straży Granicznej przez okres niezbędny na czas trwania praktyki. Złożone dokumenty nie będą
zwracane. Dokumenty osób, które zakończyły odbywanie praktyki, zostaną z archiwizowane i będą
przechowywane przez okres 5 lat liczony od roku następnego po zakończeniu bieżącego roku
kalendarzowego. Dokumenty osób, które nie uzyskały zgody na podjęcie praktyki zostaną komisyjnie
zniszczone.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji
międzynarodowych;
ma Pani/Pan prawo do:
• uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,
• dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
• wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• żądania usunięcia danych osobowych ;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

Udzielam zgodę Administratorowi Danych Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl na przetwarzanie moich danych osobowych podanych z mojej
inicjatywy w zgłoszeniu na praktykę oraz załączonych dokumentach, w tym danych w zakresie wykraczającym
poza katalog danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w celu rozpatrzenia mojego zgłoszenia w związku
z ubieganiem się o praktykę w BiOSG,
Zgodę wyrażam dobrowolnie i bezterminowo. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania, o możliwości sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzanych danych
oraz o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych.

…………………………………………………………
data i czytelny podpis

