Formularz: F02-ZA-TK-03
Edycja nr: 1
Obowiązuje od: 19.08.2022 r.

FORMULARZ APLIKACYJNY
PRAKTYKA ZAWODOWA/ STUDENCKA/ABSOLWENCKA1
W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM „PORTY LOTNICZE”
A – Wypełnia kandydat
1. DANE KANDYDATA
Imię i Nazwisko:

Kontakt:
nr tel. ............................................................... e-mail ........................................................................
2. PREFERENCJE KANDYDATA
2.1. Proszę wskazać, obszary zainteresowań:
Obsługa klienta

Handel / Zakupy

Bezpieczeństwo

Technika (utrzymanie lotniska, informatyka,
ochrona środowiska)
Transport lotniczy

Administracja (HR, zarządzanie, obsługa)
INNE: jakie?

2.2. Powody, dla których Pani/Pan ubiega się o praktykę w PPL i uzasadnienie wskazania ww. obszarów.

2.3. Preferowany termin praktyk
od ……………….. do ………………..

2.4. Preferowany okres praktyk
2 tygodnie
1 miesiąc
3 miesiące

3. PROFIL KANDYDATA
3.1. Wykształcenie:
Nazwa szkoły / uczelni:

1Odpowiednio

skreślić
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Kierunek kształcenia / specjalizacja
Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni 2
3.2. Znajomość języków obcych (należy wpisać język oraz zaznaczyć stopień znajomości)
Język

Bardzo dobrze

Dobrze

Na poziomie umożliwiającym
komunikację

3.3. Umiejętność obsługi komputera:
Software:

Programy użytkowe:

Inne:

3.4. Inne umiejętności:

3.5. Doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki:

4. W celu wykorzystania danych zawartych w formularzu do celów rekrutacyjnych,
prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisanie poniższego
oświadczenia:
Na podstawie art. 7 ust. 1 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
2Odpowiednie

podkreślić
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str 1 oraz 127 z 23.05.2018, str. 2),
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1, moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu
w celu odbycia praktyki. Niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Jest mi wiadomo, że zgoda może
być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw
osób trzecich.

............................................

........................................

(data)

(czytelny podpis)

Zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydata do odbycia praktyki.
Praktyki w P.P. „Porty Lotnicze” są bezpłatne. PPL nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia oraz nie zapewnia i nie
pokrywa kosztów zakwaterowania praktykanta.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych praktykanta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO”,
informuję Panią/Pana, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze” (dalej też „PPL”) z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 w Warszawie.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail:
IODO@ppl.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO.
Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. instytucjom upoważnionym na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wymienionych powyżej, świadczącym usługi serwisowe
i archiwizacyjne,
3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, w tym doradcom prawnym oraz audytorom,
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Monitoring w miejscu pracy
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odbywających praktyki w PPL niektóre miejsca (wejścia do budynków, kabin wind,
teren lotniska) są objęte monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w art. 222 Kodeksu pracy.
Administratorem tych danych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 w
Warszawie.
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Monitoringiem objęte są również działania osób odbywających praktyki w zakresie wykorzystania urządzeń oraz komunikacji
elektronicznej w postaci poczty i korzystania z Internetu w celach zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz
właściwego wykorzystania narzędzi pracy (z zachowaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych) na zasadach
określonych w art. 223 Kodeksu pracy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z odbywaniem praktyki będą przechowywane przez okres
trwania praktyki a następnie przez okres archiwizacji dokumentów, wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz
z przepisów wewnętrznych administratora danych.
Obraz z monitoringu wizyjnego przechowywany jest przez okres do 90 dni. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią
dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.
Dane dotyczące monitoringu elektronicznego osób odbywających praktyki (korzystania z urządzeń, poczty elektronicznej,
Internetu) przechowywane są przez okres 2 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony
Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
Informacja o wymogu podania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych w związku z odbywaniem praktyki jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
Informacja o profilowaniu danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowania.
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