KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.)
Powiatowy Urząd Pracy informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Zdziczów 1
26-900 Kozienice
reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Kontakt z Administratorem odbywa się drogą
elektroniczną na adres: wako@praca.gov.pl, telefonicznie pod numerem (048) 614 66 91 lub
tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych - pod adresem e-mail: iod@ctserv.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, w tym:
a) weryfikacji uprawnień i danych,
b) rejestracji i ustalania statusu,
c) zapewnienia pomocy określonej w ustawie,
d) wydawania decyzji w zakresie statusu i świadczeń oraz wydawania zaświadczeń,
e) prowadzenia postępowań administracyjnych, kontrolnych i egzekucyjnych,
f) realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej,
g) określania planów dalszych działań w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e, g rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05. 2016 r.),
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie minister właściwy do spraw pracy
prowadzący rejestr centralny. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane
organom publicznym na potrzeby prowadzonego postępowania (US, ZUS, KRUS, Sąd,
Prokuratura, Policja, Komornik, PIP) i innym uprawnionym podmiotom na podstawie
przepisów prawa i zawartych umów oraz Kontrahentom PUP i instytucjom szkoleniowym,
bankom, agencjom zatrudnienia, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej i jednostkom
świadczącym usługi medycyny pracy oraz pocztowe.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji
przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie
pomocy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych
osobowych Pana/Pani dotyczących.
8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą powierzane
podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały
szczególne przepisy prawa.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:

……………………………………., dnia ………………………….….

…………………………………………………….
podpis bezrobotnego/poszukującego pracy

