REA-1.7
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują
Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Pani/Pana danych osobowych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka
66/68, 09-500 Gostynin, dane kontaktowe: 24/269-71-56, adres mail: sekretariat@gostynin.praca.gov.pl
2) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie powołany jest Inspektor Ochrony Danych p. Milena Meller.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem pod numerem telefonu:24/
269-71-63, adres mail: m.meller@gostynin.praca.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
-wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5 ) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3
celów przetwarzania oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1
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.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gostyninie. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.) oraz innych
ustaw dziedzinowych.
10) Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania
Zapoznałam/em się z treścią informacji oraz otrzymałem/am jeden egzemplarz

………..........................................................................
/data i podpis osoby bezrobotnej/poszukującej pracy/

