Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 1 (RODO)
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

z siedzibą: 37-600 Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141, działający z upoważnienia
Starosty Lubaczowskiego, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie można

skontaktować się pod adresem e-mail: pup@puplubaczow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań

wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy i innych
przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator przekazuje

dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.
5) Podanie

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

jest

obowiązkowe

w

związku

z wykonywaniem przez PUP w Lubaczowie zadań wynikających z ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi
udzielenie Pani/Panu wsparcia w oparciu o przepisy ww. ustawy.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu

przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane będą przez okres określony
przepisami prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ale po
upływie okresu ich obowiązkowego przechowywania.
8) W sytuacji uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie przez PUP w Lubaczowie Pani/Pana

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana

dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
…………………..…………………….....................
(data, czytelny podpis)

1

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

