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PROCEDURA
DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE

I.    Wymagane dokumenty

     Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji
w Jaśle składają dokumenty:

formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w1.
Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle , załącznik nr 1 ( dostępny na
stronie bip.jaslo.kpp.policja.gov.pl );

zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;2.

kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej;3.

kserokopie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;4.

kserokopie programu (zakresu) praktyki;5.

imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizuje praktyk6.
zawodowych z ramienia Uczelni ( opiekun dydaktyczny);

oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 27.

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 3;8.

informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4 .9.

II.    Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacja należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed

planowanym terminem rozpoczęcia praktyki osobiście w sekretariacie KPP w Jaśle (tel. kontaktowy 47 829 53 05) lub

przesłać pocztą na adres Komenda Powiatowa Policji w Jaśle , 32-400 Jasło ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, z dopiskiem „

praktyki studenckie”

Uwaga! Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

III.    Rozpatrzenie zgłoszenia 

O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Jaśle lub osoba1.
przez niego upoważniona.    

W zależności od możliwości organizacyjnych  KPP w Jaśle termin odbycia praktyki przez2.
studenta może zostać zmieniony.



Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w KPP w Jaśle podyktowana jest aktualnymi3.
możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów
formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę

Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informacje o4.
sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.5.

IV.    Zawarcie umowy
      

Praktyka studencka realizowane jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje  zawarta1.
pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną , a
Komenda  Powiatową Policji w Jaśle reprezentowaną przez  Komendanta Powiatowego Policji w
Jaśle lub osobę przez niego upoważnioną.

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ( po jednym dla każdej ze2.
stron)

Umowę należy dostarczyć do sekretariatu Komendy powiatowej Policji w Jaśle, co najmniej 73.
dni przed rozpoczęciem praktyki.

V.    Organizacja i przebieg praktyki 

W dniu rozpoczęcie praktyki student zgłasza się o godz. 8:00 do sekretariatu KPP w Jaśle. Nie1.
zgłoszenie się w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z odbywania praktyki.

W dniu rozpoczęcia praktyki, praktykant otrzyma imienna przepustkę umożliwiającą2.
przebywanie na terenie KPP w Jaśle.

Inspektor ds. Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej KPP w Jaśle3.
przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i KT  KPP w Jaśle  zapozna praktykantów z4.
przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Inspektor Ochrony Danych przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych5.
oraz przestrzegania polityk administratora 

Opiekunem praktyk studenckich zawodowych jest Kierownik Wydziału Wspomagającego KPP w6.
Jaśle. 

Opiekun praktyk studenckich przeprowadzi instruktaż stanowiskowy  w zakresie bhp oraz7.
 zapozna praktykanta z : 

regulaminem KPP w Jaśle,

zasadami odbywania praktyki w Policji

strukturą organizacyjną KPP w Jaśle

       8. Opiekun praktyk  będzie nadzorował realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem



praktyk

       9. Opiekun praktyk studenckich zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej
przez uczelnię.

VI.    Informacje uzupełniające

 Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle są nieodpłatne.1.
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu
i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk. 

 W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle nie są organizowane praktyki zawodowe dla uczniów2.
szkół średnich.

   

 

  ZAŁĄCZNIK NR 1

Formularz
zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe

w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle

                                                                           Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

Dane osobowe studenta:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu ………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………….
Nazwa uczelni …………………………………………………………………………...
Wydział ………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów ……………………………………………………………………….
Rok studiów ……………………………………………………………………………..
Nazwa komórki organizacyjnej KPP w Jaśle do realizacji praktyk:
……………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie wyboru komórki organizacyjnej w KPP w Jaśle właściwej do realizacji praktyk:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Termin praktyk od ……………….. do …………………..
Łączna ilość godzin do zrealizowania …………………….

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji studenckich
Praktyk zawodowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE

 

                                                                             ……………………………………….
                                                                                (data i czytelny podpis studenta)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a                                          …………………………………………
                                                                                (imię i nazwisko)

Zamieszkały/ a                                                   …………………………………………
                                                                                   (adres zamieszkania)

Legitymujący/a się dowodem osobistym      ……………………………………………..

Wydanym przez                                            ……………………………………………..

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 &1 kodeksu karnego

 

Oświadczam

- iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe

- nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane 
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw 
  publicznych

 



 

…………………………………                                                  …………………………….
   (miejscowość i data)                                                                   (własnoręczny podpis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

.......................................................................                                                                        Jasło, dnia

...............................
(imię i nazwisko kandydata pisane czytelnie)

 

Oświadczenie

o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu w celu rekrutacji na praktykę oraz dla potrzeb ewentualnej realizacji 
praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle

                                                                                                 ..................................................
                                                                                                      (podpis kandydata)

Klauzula informacyjna

dla kandydata do przyjęcia na praktykę oraz osoby odbywającej praktykę 
w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle

             Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jaśle z siedzibą
przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na praktykę oraz ewentualnej realizacji
praktyki na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z
dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach



absolwenckich ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r .- Kodeks Pracy , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
oraz aktów wykonawczych wydawanych na ich postawie.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów Komendy
Powiatowej Policji w Jaśle na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz
art. 20a ustawy z dn.6.04.1990r. o Policji i  art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. 
o ochronie informacji niejawnych.
3.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na postawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
4.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.    Pani/Pana dane przetwarzane w KPP w Jaśle przechowywane będą przez okres realizacji praktyki a
następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007r. 
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
*           żądania dostępu do treści danych osobowych ( art. 15 RODO)
*           sprostowania swoich danych osobowych ( art. 16 RODO)
*           ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 
             oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 
             obowiązujących przepisów
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na postawie, której przetwarzane są Pan/Pana dane
osobowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jednak
pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne 
z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie
8.    Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesione skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej  Policji w Jaśle
*         listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Jaśle( ul. 
           Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, z dopiskiem „IOD”)
*         e-mailowo: iod.jaslo@rz.policja.gov.pl
10.    Podanie przez Pania/Pana danych osobowych w celu wymieniony w pkt. 2 klauzuli jest warunkiem
zawarcia umowy/porozumienia. Odmowa ich podania uniemożliwi wybór Pani/Panu osoby do przyjęcia
na praktykę.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3 klauzuli nie jest
obowiązkowe, jednak konsekwencją ich nie podania będzie odmowa przyjęcia Pani/Pana na praktykę.
12.    Dane osobowe przetwarzane w KPP w Jaśle  na podstawie rozporządzenia 
o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 



Zapoznałam/em się

………………………………………….
( data i podpis kandydata)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7

Informacja
w sprawie monitoringu wizyjnego

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek) informujemy, że obiekt Komendy
Powiatowej Policji w Jaśle oraz jego granice zewnętrzne 
są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w systemie monitoringu wizyjnego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jaśle z siedzibą :
Jasło, ul.Tadeusza Sroczyńskiego 7
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów Komendy
Powiatowej Policji w Jaśle na postawie art.6 ust. 1 lit. 
     C  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art..20a ustawy z dn. 6.04.1990r. o Policji art.45
i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego będą przechowywane
przez okres 47 dni od  zarejestrowania. Po upływie tego terminu następuje automatyczne usuniecie
danych poprzez nadpisanie.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do swoich danych
osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.
Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi
być zgodne z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się  przetwarzanie.
a.    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku gdy uzna, że dane
osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane 
w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczo- Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
b.    Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
c.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych



osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie e-mailowo: iod.jaslo@rz.policja.gov.pl lub listownie na
adres Komendy Powiatowej Policji w Jaśle( ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło, z dopiskiem
„IOD”)
                                                                                                                                                                     
                                  Zapoznałam/em się

                         ………………………………..
                         (data i podpis)

Metryczka

Data publikacji 17.04.2012
Data modyfikacji 15.02.2022
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Jaworska - Kierownik Wydziału

Wspomagającego

Osoba udostępniająca informację:
kom. Piotr Wojtunik

Osoba modyfikująca informację:
kom. Piotr Wojtunik

http://bip.jaslo.kpp.policja.gov.pl/292/rejestr/13481,dok.html

