Załącznik nr 7a
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 94/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego
195a w Świeciu reprezentowany przez Dyrektora.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu możliwy jest pod numerem tel.
52 56 83 108, e-mail daneosobowe@csw.pl.

3.

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Urząd przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia
20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

5.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.

podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.

podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i do czasu ustania ich przydatności oraz zgodnie z
obowiązującymi dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu przepisami archiwizacyjnymi .

7.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:

a.

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b.

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c.

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e.

prawo do przenoszenia danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f.

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

8.

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2
lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie wniosku.
11. Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą
pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł
powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego
Rejestru Sądowego).
12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i znam przysługujące mi prawa.

Świecie, dnia …………………........

..................……………
(podpis)

