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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1. Administratorem

Pani
/Pana
danych
osobowych
jest:
Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Końskich
ul.
Stanisława
Staszica
2
26-200 Końskie- reprezentowany przez Dyrektora PUP
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@pup.konskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podst. Art. 6
ust. 1 lit. c, oraz Art. 9 ust.2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań
ustawowych- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączne podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego
będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia danej
formy wsparcia oraz z obowiązkowym okresem przechowywania
dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwe
(ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy) jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym
w
formie
profilowania.
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Zgodnie z art. 13 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
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd

Pracy z siedzibą w Końskich
reprezentowany przez Dyrektora

przy

ul.

Stanisława

Staszica

2

Możesz się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu (41) 260 43
62 lub adres email kiko@praca.gov.pl.
2. Pani/Pana może się skontaktować z naszym inspektorem ochrony

danych za pomocą adresu e-mail: iod@pup.konskie.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym/cych

celu/celach:
1. Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c ww. rozporządzenia,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
1. Imię i Nazwisko
2. Data urodzenia
3. Numer dokumentu tożsamości (paszportu)
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym
odbiorcom/kategoriom odbiorców:
1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne organy
według właściwości terytorialnej lub przedmiotowej
6. Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1. art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO
2. art. 9 ust. 2 lit. g RODO
3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
4. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 10
lat zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
9. Ma Pani/Pana prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
3. przenoszenia swoich danych osobowych;
4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w
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dowolnym momencie;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
skorzystanie z oferowanych przez nas usług.
11.Pani/Pana
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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