Okres przechowywania danych
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, że:
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Wieliczce. Siedziba ADO: Wieliczka ul. Sienkiewicza 13a – realizacja zadań
wynikający z Ustawy.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce – można
skontaktować się poprzez adres e-mail sekretariat@pupwieliczka.pl, lub pisemnie na
adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych
względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się poprzez e-mail iod@pupwieliczka.pl Z inspektorem ochrony danych
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę. Niepodanie tych danych
będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej
podstaw prawnych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne

…………………………………….....

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, zgodnie z
Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

……………………………………
(podpis osoby bezrobotnej)

