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Opinia nt. danych studentów praktyki 

 

W przypadku praktyk studenckich nie mamy do czynienia z powierzeniem 

przetwarzania danych osobowych studentów kierowanych na praktyki, o którym mowa 

w art. 28 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), a z ich udostępnieniem.  

 

Zgodnie z prawem ujawnienie danych osobowych może nastąpić na dwa sposoby: 

pierwszy to powierzenie wskazane powyżej, a drugi to ich udostępnienie. 

Udostępnienie danych osobowych ma miejsce, gdy podmiot, który korzysta 

z  udostępnionych danych, samodzielnie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, czyli 

pozyskuje dane od innego administratora, ale przetwarza je we własnych celach. Mamy tutaj 

do czynienia z dwoma odrębnymi administratorami danych osobowych: Uniwersytetem 

i  podmiotem przeprowadzającym praktyki. Każdy z tych podmiotów ma swoje obowiązki 

edukacyjne określone w zawartym porozumieniu, jak również w ogólnych przepisach prawa 

oraz w regulacjach wewnętrznych tych jednostek. 

 

W sytuacji zawarcia przez Uniwersytet Łódzki porozumienia w sprawie praktyk 

zawodowych studentów, podmiot (np. firma zewnętrzna), przyjmujący studenta na praktykę 

realizuje w zakresie tego porozumienia swoje własne cele, wynikające z porozumienia oraz 

przepisów prawa. 

 

Podobne stanowisko w sprawie udostępniania danych osobowych praktykantów 

zajmuje też Urząd Ochrony Danych Osobowych (zob. strona internetowa UODO: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/213/994, szkolenie on-line Urzędu - RODO w szkolnej ławce – 

czyli o co najczęściej pytają dyrektorzy, rodzice i nauczyciele – wskazując, że z jednej strony 
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jako administrator występuje Uczelnia – przekazująca dane do szkoły w celu realizacji 

obowiązku praktyk. Z kolei z drugiej strony szkoła (podmiot przyjmujący studenta na praktyki) 

staje się administratorem tych danych, w celu realizacji programu praktyk i wydania studentowi 

stosownych upoważnień).  

 

Zbieżne z opinią UODO poglądy prezentują również specjaliści zajmujący się ochroną 

danych osobowych (zob. np. M. Łokaj, Czy istnieje konieczność zawierania umowy 

powierzenia pomiędzy szpitalem a inną jednostką służby zdrowia lub podmiotem edukacyjnym 

w przypadku realizowania staży, praktyk, czy szkoleń specjalizacyjnych?, Pytania 

i  odpowiedzi, Opublikowano: QA 1214391, status aktualne, odpowiedzi udzielono 5.04.2019 

r., System informacji prawnej Lex; M. Sender, Czy szkoła, która podpisuje umowę o praktykę 

zawodową ucznia z firmą jest zobowiązana do podpisania umowy powierzenia danych 

osobowych?, Pytania i odpowiedzi, Opublikowano: QA 1121303, status aktualne, odpowiedzi 

udzielono 19.09.2018 r., System informacji prawnej Lex); Opinia nr 1/2010 r. grupy Roboczej 

Art. 29 w sprawie pojęć „administrator” i „przetwarzający” (WP 169); Jan Byrski „Umowa 

powierzenia do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, 

dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 Biblioteka 

Monitora Prawniczego). 

 

  


