Załącznik nr 4 do wniosku
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 skonsolidowanego tekstu 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 45/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
z siedzibą przy ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
Dane kontaktowe: tel. 18 201-54-79, e-mail: krza@praca.gov.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
tel. 18 201-54-79, e-mail: krza@praca.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b, c oraz e RODO dla celów
realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1482) i aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy
(zamówienia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany dla realizacji
umowy lub przez okres 10 lat wyznaczony przez administratora dla spraw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie realizacji przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją:

………….……………………….
Data, pieczęć i podpis

