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Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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
„RODO"), Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje o zasadach oraz
przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy we
Wschowie, ul. Łazienna 2a, 67-400 Wschowa, reprezentowany przez Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy.
Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
email: iodo@pupwschowa.pl
tel: 65 5402868 w.43
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.1265 ze zm.) i przepisach wykonawczych do tej
ustawy.
W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
III. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w
Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie, przy czym podanie danych jest:
1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu
zawarcie umowy.
Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie
stanowić przeszkodę w realizacji zadań ustawowych wobec osoby ubiegającej się o
uprawnienia wynikające z ustawy.
IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt
II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź
https://wschowa.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/?p_auth=3s7Mf5BT&p_p_id=101_INSTANCE_Eipslf2LKHBX&p_p_lifecycle=1...
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kategoriom odbiorców:
1. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów prawa, w szczególności sądom, komornikom sądowym,
organom ścigania, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom
obsługującym świadczenia rodzinne, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych
2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).
V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt II celu przetwarzania.
Po upływie powyższego okresu Pani/Pana dane mogą być nadal przetwarzane w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w
przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu
bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i
przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do Pani/Pana potrzeb.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu Rozporządzenia
(„RODO").
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa
wynikające z Rozporządzenia, tj.:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; na podstawie art.
16 Rozporządzenia
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapomnianym"); na podstawie art. 17 Rozporządzenia
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; na podstawie art.
18 Rozporządzenia;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie art. 21
Rozporządzenia.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj.
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
https://wschowa.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/?p_auth=3s7Mf5BT&p_p_id=101_INSTANCE_Eipslf2LKHBX&p_p_lifecycle=1...
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