KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),
zwanego
dalej
RODO
Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Limanowej
informuje,
że przetwarza dane osobowe, a :
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej z siedzibą przy
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
2) W sprawach związanych z danymi osoba może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail ido@limanowa.praca.gov.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania
publicznego wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PUP w Limanowej
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych
w pkt 3, a po tym czasie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe
dla Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
7) Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
8) Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług
i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach runku
pracy.
9) Osobie, która stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej jest wyznaczony przez
Administratora Pan Wiesław Sędzik, e-mail: ido@limanowa.praca.gov.pl

