KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej zwanym RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kole, reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole; Z administratorem można się kontaktować:
a) listownie: Powiatowy Urząd Pracy w Kole, ul. Sienkiewicza 27; 62-600 Koło,
b) przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
dostępną
na
stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup
c) telefonicznie: 63 272 26 25;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 63 2281249; adres poczty elektronicznej:
iodo@pupkolo.pl; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzię Pani/Pana dane osobowe wyłącznie
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do
ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IODO), na podstawie:
a) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO między innymi Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1409 z późn. zm.);
b) niezbędność do wykonania Umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust.
1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia
umowy w zależności od załatwianej sprawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa bądź upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
6. Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego zadania,
do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14,
poz. 67 z późn. zm.);
9. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
f) żądania przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
Uwaga: Prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych stosuje się,
jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy
przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia
(tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć
drogą elektroniczną na adres: iodo@pupkolo.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Urzędu Pracy
w Kole;
10. Podanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie niezbędnym do załatwienia sprawy jest wymogiem
ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane
przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak
ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności
podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez
merytorycznego pracownika prowadzącego daną sprawę.

