KARTA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04. 05. 2016 r.)
1. Administratorem Danych jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
ul. Zdziczów 1,
26-900 Kozienice
reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
odbywa się drogą elektroniczną na adres: wako@praca.gov.pl, telefonicznie pod numerem
(048) 614 66 91 lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@ctserv.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań ustawowych na podstawie ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149), ustaw nakładających inne zadania,
obowiązki i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną i jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące
uprawnienia:
a) prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
b)
c)
d)
e)
f)

której dane dotyczą,
prawo do ich sprawowania,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.
prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.

7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy stwierdzi Pan/ Pani naruszenie przetwarzania danych
osobowych Pana/Pani dotyczących.
9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uzyskania statusu
osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.
10. Pracownicy przetwarzający dane osobowe korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości:
………………………………
Data

……………………………..
Podpis

