
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radwag 
Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski ul.Toruńska 5 26-600 
Radom  wpisany do centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej o nr NIP 7960000327  i numerze 
REGON 005097004.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres 
Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski ul.Toruńska 5 
26-600 Radom lub  elektronicznie na adres e-mail: 
radom@radwag.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 
+48 (48) 386-60-00.

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych 
osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych 
osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy
pisemnie na adres Radwag Wagi Elektroniczne Witold 
Lewandowski ul.Toruńska 5 26-600 Radom z dopiskiem IODO 
lub elektronicznie  – na adres e-mail: iodo@radwag.pl  lub  
telefonicznie – pod numerem telefonu +48 (48) 386-60-00 
wew.229.

4. Pani/Pana dane osobowe  otrzymaliśmy bezpośrednio od 
Pani/Pana.

5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana 
danych osobowych: dane identyfkacyjne, dane kontaktowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-w celu zakwalifkowania oraz odbycia studenckiej praktyki na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody ( art.6 ust.1 lit. a 
RODO),

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne 
do realizacji celu tj. zakwalifkowania Pani/Pana oraz odbycia 
praktyki studenckiej. Niepodanie w/w danych skutkuje brakiem 
możliwości odbycia praktyki.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom
usług IT, osobom dokonującym kwalifkacji na praktyki. 
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Pani/Pana dane osobowe mogą być również po zakwalifkowaniu
na praktyki udostępnione partnerom, kontrahentom, klientom 
wyłącznie w zakresie danych służbowych.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być w określonych 
przypadkach przekazywane do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej, o 
czym zostanie Pani/Pan każdorazowo poinformowana/y,

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu w tym proflowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane 
(patrz pkt.6), lub do czasu wycofania zgody ( jeśli podstawą 
przetwarzania jest udzielona zgoda) 

12. Posiada Pani/Pan 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.

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy Rodo.


