Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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)- Dz. Urz.
UE L119z 4.05.2016 zwane dalej Rozporządzeniem, informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. gen H. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią
reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia celem realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r. poz.1482 ze zm.).
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna
lub poszukująca pracy na podstawie art.33 ust. 2, art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.667)
lub zgody w innych sprawach. W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu
rejestracji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
pkt 2 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym, w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
1) pracodawcom;
2) jednostkom szkoleniowym;
3) realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych;
4) lekarzom uprawnionym do badań specjalistycznych;
5) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
8. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jest
Arnold Paszta adres email: arnold.partner@gmail.com

……..…………………………………………
( data i czytelny podpis osoby bezrobotnej/poszukującej pracy)

