INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Zgodnie
z
Rozporządzeniem
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 (RODO), artykułu 13:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Górze ul. Poznańska 4,
tel. 65 543 22 25
b) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
(IOD): Tomasz Wadas e-mail: iodo@nsi.net.pl
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypłaty świadczeń, aktywizacji, realizacji
ubezpieczenia społecznego oraz wykonywania przez PUP innych obowiązków i zadań wynikających
z przepisów prawa.
b) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy 20 kwietnia 2004 r.
c) Odbiorca lub kategoria odbiorców: Ministerstwo Rodziny Pracy i polityki społecznej, Firma udzielająca
wsparcia informatycznego, ZUS, OPS, PCPR, BANK, DWUP.
e) Dane przechowywane będą przez okres: 50 lat zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.
f) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
g) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie odbywa się na podstawie udzielanej przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z czym nie przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody.
Jednak w przypadku wyrażonej zgody (dot. numeru telefonu oraz adresu email) ma Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
i) Podanie danych jest: wymogiem ustawowym w zakresie zadań wynikających z ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości realizacji przez PUP praw wynikających
z ustawy w tym w szczególności wypłaty świadczeń, aktywizacji, realizacji ubezpieczenia społecznego
Podanie danych: jest dobrowolne w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail oraz obowiązkowe
w zakresie danych wynikających z w/w ustawy.
j) Na podstawie przetwarzanych przez PUP Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

