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przetwarzaniem danych osobowych
Jacek Kozak 28.05.2018
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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Parczewie z siedzibą w Parczewie, ul. Bema 2, 21-200 Parczew.
2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony
danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres
email: iod@parczew.praca.gov.pl.
3. Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:
• Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2017,
poz. 1065 z późn. zm.) w celu realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
• Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zamknięcia sprawy.
• Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
• Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
• Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt. 3.
• Podane dane posłużą do ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy
oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu
działania, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń,
finansowania i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz
bezrobotnych.
• W ramach profilowania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie zadaje
pytania znajdujących się w kwestionariuszu do profilowania pomocy dla
bezrobotnych. Udzielone odpowiedzi są wprowadzane do systemu, który

dokonuje ich analizy wspierając w tym zadaniu doradcę klienta. Ustalenie
odpowiedniego profilu pomocy nastąpi na podstawie określenia dwóch
zmiennych, tj. oddalenia od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na
ten rynek.
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Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO
dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje
dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla
pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej
formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w
odrębnych przepisach.
Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzaniu.
Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do przetwarzania danych osobowych.

