KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY
I. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy z siedzibą przy
ul. Toruńskiej 147 85-950 Bydgoszcz,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@pup.bydgoszcz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem: rejestracji jako
osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu i innych celów
określonych w przepisach krajowych podanych poniżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z §5 i §8 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych na podstawie zgody do
innych celów,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne
centrum przetwarzania danych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat - wyznaczony przez administratora,
wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., administrator na podstawie art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezwłocznie po rejestracji, o której mowa w ust. 2 ustawy,
ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres
form pomocy określonych w ustawie,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
II. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
III. W przypadku, kiedy podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, brak
podania danych osobowych sprawia pozostanie wniesionej sprawy bez rozpatrzenia.

