KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH,
DLA ZAMIERZAJĄCEGO POWIERZYĆ WYKONYWANIE PRACY OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O PRZYZNANIE POMOCY OKREŚLONEJ W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI
ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO,
Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju informuje, że:
Administrator
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju; adres: ul. Różana 2, 28-100 Busko - Zdrój, adres e-mail:
pup@pupbusko.pl, tel. 41 378-30-54, fax 41 370 91 20.
Inspektor ochrony danych
Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@powiat.busko.pl.
Cel przetwarzania danych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie
pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobie, której
zamierza Pan/Pani powierzyć pracę oraz w celu realizacji tej pomocy w przypadku jej przyznania.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów
prawa w ramach konkretnego postępowania, a w szczególności podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, podmioty prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi administrator
zawarł umowy powierzenia danych.
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO służy Panu/Pani:
 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo do sprostowania/poprawienia swoich danych;
 prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w ramach sprawowania władzy
publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania
z tego praw;
 prawo do wniesienia sprzeciwu, przy czym pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być
zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
Skarga do organu nadzorczego
W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, służy Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Retencja danych, czyli przez jaki czas przechowujemy Twoje dane
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa w szczególności wynikający z Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju oraz z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których określono okresy przechowywania dokumentacji, nie dłużej
jednak niż przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielania pomocy.
Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych
może być odmowa osobie, której zamierza Pan/Pani powierzyć pracę, przyznania wnioskowanej przez tę osobę pomocy
określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przekazywanie i profilowanie
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą
również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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