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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Iławie z siedzibą przy ul. 1 Maja 8B, 14-200 Iława, który jest reprezentowany
przez Dyrektora Urzędu.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Andrzej Jakubiak. Można się z nim
skontaktować poprzez e-mail: iod@ilawa.praca.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące
przetwarzania Państwa danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, w tym
realizacji Państwa praw.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wynikających z
przepisów prawa zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w zależności od prowadzonych przez urząd działań, np. instytucje szkoleniowe,
pracodawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do
którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały
archiwalne, przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do ich przeniesienia i prawo do
ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
7. Jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i zgodne z art. 33 Ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.. W razie nie
podania danych osobowych administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku
ustawowego wobec Pana/Pani.
9. Dane osobowe osób bezrobotnych są profilowane, zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c
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